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अनन्तरायनसंस्छृतय्न्थावरिः। 
गरन्थाङ््ः १२२. 

श्रीचित्रोदयमञ्जरी । 

ग्रन्थाङ्कः ११. 

ध्रीकृष्णमिश्रयतिपष्रणीतं 

प्रवोधचन्द्रोदयं 
श्रीगोविन्दामृतभगवक्करतया 

नाटकाभरणाख्यन्याख्यया 
समेतम् 

पौरस्त्यग्रन्थग्रका्यनकायाध्यक्षेण 

के. साम्बरिवरास्िणा 

संगोधितम् । 
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अनन्तरायने 

महोन्नतमटामदटिमश्रीचिच्रावतारमहाराजचशासनेन 

राजकीयमद्रणयन्त्राटये तदध्यक्षेण 

मुद्रयित्वा प्रकाचितम् । 
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माताण्डाग्रसरो विराजति महाराजः स रामाभिषः॥ ॥ 

भास्वदणमभिः प्रवाटमरूदुख श्रुत्यायट्ङ्कारिणी |॥ \ 
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+ 

^ 

॥ के. साम्बरिवराखरी. 

८4. 

„94४. ) 
५ 1 + 1 || 

(0. क 
(श) 





२९४4 ¢ £. 

18 0018८410 $ ४ 01 & 1511111111618 प त[1 18 10 [प्रोर181९तृ 
+ {0८ द्ताप्ाालााफ पि 2३1३0027 प्त त (र 0र111तद्ाा1+# 23110 
६९.11, 8 15611016 ` तता क्षो धा15व एकान राद] [१869111 1४. 

{110 पहा {€ कणा 15 ए प्लो 11 दर ६14 लृपदुमा [प&प८, ४16 
81101९6९ दला" एलं ना1€ 668९८ त ४९1 (\ 8 एह) ० [0110- 
501011४» 1"€्वुप्रा९४ ा@ा€ पाना गा€ (णपा र" {01 115 ल] प्टवप्ठाः. 
1 शाप्त € लाला" जा प्रा५ फ्ठानृर 11८ प 8{त#ी {0 जत् फला 
\2]] = 11त्द््त् € ज ७1६५ 0) 10 <{प्रतला{5, [€ 1[८ 
2]]281€111 811001८] र [धााद्वप्रबहुण लप्ततव प्लाल्ट् ८ वदः 
1)1111080101116 रपदटटो1६ ८४:1€वद्त पलल. = बट {८५८ ल्माप्पा)8 
तार एकााक्रा+ 16105 (षप्ररल्त् [$ (तप्ालातता म तरह 
{88 {6 07" "(पङ ४०९ धा वरपद्ााः 11111861, पात् 1115 लताप्ाालाद्पतर् 
४11] 06 ण काटः प€ 10 (1108८ ४110 216 11 १८्द्व् जा 5पा1\४01८ लुप. 
८ाव्(01 ज 1116 ल, 67 ध्वा्ला ग 115 ता 186 लदा) 
एप०ाशाल्व् ($ {€ दापातङदतपदकया [शट कापा फा प्फ 
20111116171{ष165 (411 त 128 दमात् ६ लताणए्नष्छा ग 
1116 1८411108 111 धधा ५५111 >110 ह = {141 (८ ल्गघछाला{पा़ 
प् 2 {दाधा 11 10 [01018116 15 111पपपप्रघठाल ७6 0) (110 कठा. 
'{६}९५ {071 1115111९ ४€ 1010 एला ४९ 1 ८८ {४० एत्ठा185, 

विद्याप्रबोधोदयजन्मभूमि- 
वाराणसी ब्रह्मपुरी निरत्यया । 

भसौ कुलोच्छेदविधि चिकीषु- 
्जियैस्तुमन्रेष्छति नित्यमेवम् ॥ 

(विनाथ पएधरकुकैः ०1 ], 65.) 
विद्याप्रबोभोदयजन्ममूमि- 

वौराणसी ब्रह्मपुरी दुर्यया । 
भसौ कुरोच्छेदविधिं चिकित्छु- 

निवैस्तुम प्रच्छति नियमेव ॥ (|). 5) 
{1€-५ 11 {< [14८५ ग चिकिरसुः 771 1116 {प्रात् [11८, (८ दा. 

, 8848८ ९ताप्रंणाा ८८९४ चिकीषुः ए]17८[1 18 0} साकपर] 1716 - 
1५ (0 प्र6 (ताटका 001, वट्ट्छा ताद ६0 0८ [अदा ल्पता, 
€8€ ऽश्छप्रात् पट्व्या प्र 9 शि 21018, (शात ६ भलर {0 ल्धा5९ 

008 प्न पटा] ८0 #1 एल, 4६811९8 0 16816 17 एला४1€8 03 भ 
2 0111111 प्रा {0 [ई शिप्ाङक फाादौा 28, ग) ४26 {866 9 1४, 
ण्ठ. दण्ट 7 क८ ५५१८७ असो 10 रछा 10 ४7९८५, 0 ०० 
४ [एल णाग {मिः ४16 एद्तराटतजा) ज 019 लति 16 गृ 
1684111 810प्ात 10€ चिीकस्सु : 25 18 00])16्व् ए छपरा (61070601, 
^ एला प8] ° {€ (जाला द्या 81008 118६ पश्चा शादय 
7९१4711४ १ पा भुणातफकषल ॥0 पल तरद ८ लपष्ठ्वान्व् 70 1 



9 

¶00प्ा1 ४16€ (्गणापलाो ठाः, 11९ 6 धापा 70 त ॥[16 णार, ध्र €प§ 
0 ४18 १०९॥7€8 = प्र€ ४ 6481168 11680, € 8ध्छाी६ 10 
एवज 0 6 ए १086 एनापद0ा, 1116 वप्र्ठाः [5५- 
1111618 18 10 {0 ४९८ 1९९ 7 #16 1161) (कणप ^. 0. 911 
18 छार ४५ 80 [0 88 0 7४९ 0वप्रठल्व् ४6 @^6४६ 
$ &8178 {26६९ 0 116 ना = ध्ा9 00 8 वात 1160 
98६१ 1])851 9०१०४. (116 @61 706 दनं प्रभ ४६ ज 110 {10 प्रा- 
18764 10 ४16 1971 वलाका ॥. 1). 8131 2124118 ए80द्र 2 ऋ 110 
11९ 10 {13 14111 (लीप 4, [., 915 1746९0४6 ४0 (1६ वप्र 
0 116 7100400460व7"0व्8 कष, {0 ४16 81018, 

““भभ्मिहोत्र श्रयो वेदासिदण्डं भस्मगुण्ठनम् । 

बुदिपारुषहीनानां जीविकेति ब्रह्स्पति: ॥'* (]). 60) 
0€ल्ाध10 11 116 210001196911410त0.8 0: 1९611 847ृ){८व ४९ 
द" प्रधा फा) भढ एमा 1) 075 150} 58001112 
11) : 

“'अआप्निहात्रं ्रयीतन्त्र त्रिदण्ड भस्मपुण्डकम् । 

प्रज्ञापोरुषहीनानां जीवो जल्पति जीविकाम् ॥'' (17. 39.) 
\\ 1116 1४ 18 हारा क्ा]र (णश्च [ङ द्षवाानरद्रटद्वानफः 11 {1९ 

(पदता 6:118 0 018 वा एव पूद्ाहवक0वत 19114, 4 011) ५18 
४6186) 

“याज्य सुखं विषयसङ्गमजन्म पुसां 
ठु :खोपसृष्टाभति मूखंविचारणेषा । 

ब्रीहीन् जिहासति सितोत्तमतण्डुर।ब्यान् 
को नाम भोस्तुषकणोपषितान् हितार्थी ॥' (1). 58) 

{00 10 1116 {70004119681106008 8 15 8150 (0101९ 11८ ए}86 11 
116 (वप्त तका6व्ा8 त 116 8 व्पवतृत्रा्ता धइ 112, 011 
८1811801) ° {€ {९१८ ग {€ [01686110 ल्वाप्रठा) ण प्र ज 
॥16€ 79 85801) 1 18 (लक्षाः पक 016 (्लाकक्षा)§ 8 शि ९९11868 
{1186 40 70 € 181 171 {16 0{161, 011€ 01018 > {९ एए 0प्राल #$€'868 
0प्णत 17) घध्ा€ ठन शात् ्र0116 ४ {€ 10€1116 0988868 
00 170 16 ०16 &€ प्रात् 118 [97086 [988१९68 10 {116 

गला. 001 11814116, 11€ {0 ए५1.5५; “पूवं तावद्धिवेकम् ' (1). ९09.) 
114 (ससारापारम्' (7. 209) (न्प्ल 7 11€ प 21913019 008 

&16 01111116 1) {16 कपा 28841" 6111011. = ]1€ ९९186 निहतस्य! 
(]). 72) 771 ५18६ (वुप्रज) १०९७ प०† एत ४ [ध्€ 7 "‰€ [<शला 
€01{101) 07009015 6८ प्रऽ6 0 108 119] गःपला€88 0 †0€ लगा - 
16. 12681468, {16 एला 18 1 1पाला00्©य 88 1४ 18 70 
€ [01811064 0 1116 ९0ा1061181168 271 {€ कपाधा४१8३@8ा' = €व11101. 
¶ 16 #ल'8€ (विसभाणन्द्' ([. 80) 1188 [षडा (शला ङ पाह 
& ])108€ {0288206 श71त [11४6 98 प्ल) तरा प्ी€ क्ावादधशण्छत्य 
€41#101. (7. 91) 



8 
क्फ वर्प च€ 188 च्छया द्वा0षा) 200 € कच्ता 0 

16 त्ठापााशात्धाःफ किङ्क{िद्रणाक्षाःर0. एता धट (नुगत, 
10 फक९ण्टा 0९्टप्रालणषठ 9 ४6 लात् ग 60९]1 पल शति भ्रीमयखकाशतीयमग - 
वत्पूज्यपादिष्येण गोविन्द्, सृतभगवता कृते नाटकाभरणे' 11 1४ 1011116 {119४ 
018 एष्वा5 प्रयः कि0ापत्ङ्काण (८ ादटवरद्रा कत् पतप 118 प8 9 
07861016 त एर्व 118. 8) [0 फल्प्ल, ॥५ वात ४ प्रर 
086 ° 118 (्गाापला्ाः फ 1116 २६56, 

“स्ते सकरकल्याणभाजनं यत्न जायते । 
पुरुषस्तमजं नियं ब्रजामि शरणं हरिम् ॥" 

1४111९]1 18 ए८्ल६्व् जा १] लछ्लाजोध] कल्दाशणगा$ प्रातपत्तौ ॥16 
[801] (छपा, 116 इल्ला18 {0 0८01129 10 ककपप्रालता [तात भात् 5 
शोधिताः फा € प्रव्याप्मूह 0 तृताोहन्ि८ कप्प्रप्त 11 त फटा" 
पला 101 पष्ठः प्र जनहटापप् शि5 परला५ (०ा]00त0त् 5 
16 1८65 धा) €डक$ भत् द]ट््ुमा रकल तात् 18 ष्ट (का कटवा 
फ (111 1६ (0णाालाण$ पात् 77 € व्नाला ८३ 011 ताण 
१९&11(10711011898. 211 छप्ीठाः = प्तऽ, 1९6 इल्ला15 10 ])५ 10६ ४ 
एठा [406 धपक्राठाः, = किला {€ वाद्वपो१ल्त् पप्र ० प व्गणा- 
71161114, 16 8८15 नष क6 (फाला व+ एलात८पाट्त् 110 
0111 10 € दधा प्रद तका), प्र 9*0 0 लल्लः {116 [1 08लुष्- 
पडापष्ु (शवलाटं€इ ग एपरवतवांड क्षत छपर" तलप पनाह 
080 पठा [दला रा [18 प्06€. = पो 10686 त्६ 9016 
४76 0 ॥ {€ाषत्त४९ कापा€ 8101 दता 08 8€ा ३8त्९ शला 9 1100 
८०९6६ 16880111 13 {0लगापा&, 1116 प्जाणा0€10001 108१" 0 
प्ररत) 10 ॥ [310 107 [क्ट तीणा 16४ (लापा 4. 0. 

106 €वाप्रगा ० पाल णपुर 18 ०१३९ छा € {जजन ९९ 
17119९08 :-- 
1. क, 0€ाजाद्वाणद् ८० वशात कपण) 

>, 1.11 ए11601८. 
४ ख. 10. 21. 1६, 7 $. द्वााणाताात्ा) 1411101 4४.) 

4111181, (1 ारुत्ावाःपा))., 
3. ग 00. शि्ा11281 88 प्त्८पएतरा) व्रत 0प्]0]2४त्, 

# ४1.) 4 21018 18118]. 
4. ध, 09. #, 2. र, पिधा) वपिकषादाधा [18 

एकप्राप 4 ए1, ४लपाोक्राप्ताप्, 
110 धुप 1४. 

5. क, 090. एएणी1881 ‰ पापु किप्फणााु0])9त ^ ए, 
(पपा कध, ^ 1६९९. 

4 1 11356 0्पऽलात]8 816 1 &०0त त्जातोघ्रजा कण् ०पाः 
06ब7ध9 पर्षा {§ 816 वप्रह 0 16 0 फा7ला§ 10 8९९ [01686 पद्व 
{76 (्वार्थपङ$. [18६ क्षा लवृ्तमा) ग (९ कणा पाधा ८० 
9 रक्षकाय.) ३8९6 जा {10686 1088, 18 10 [18८८ 
०6०6 ध16 कपणा८ 18 8 पालाः त लप्क्रलपा€ हिषप्रलप्रगा 0 10९. 

[रद्वा पा, 
?0.11-1936. 1. 8212481* ̂ 84877. 





॥श्रीः॥ 

निवेदना । 

हदं प्रबोधचन्दरोदयस्य श्रीषृष्णमिश्रयतिविरचितस्य श्वामितरम- 
हंसपरिव्राजकश्वीमस्काश तीथमगवत्पूज्यपदरिप्येण गोविन्दामृतभगवता 
कृतया नाटका मरणन्याख्यया समेतस्य प्रकादानम् । मधुरमधुरया रौश्यापि 
वेदान्ताथतक््वनिगमनपेरे प्रवोधचन्द्रोदये प्रतिपा्यमानाऽर्थो वस्तुमहिन्ना बाढं 
निष्डृष्टा नैका व्याख्याः समपेक्षत इति निश्चप्रचम् । असाक्षात् प्रतिपाथमानं 
तत्त्वं सुखतः स्थितो मधुरिमा मापहार्षीदिति कूलङ्कषा व्यास्या यष्टिरि 

बद्धस्य परिशीटनपरस्य सुदृदमवटम्बाय महते । भिन्नरुचिवश्चाद् व्या्या- 
तृभिः परिकल्प्यमानाः परमार्थतो नारककविनैव समुद्ङ्खिता वा पाठा नैके 
प्रादुष्षन्ति । अतोऽत्र नारके ृतपदेः समुचितस्य विवरणस्य समुक्तण्ठट- 
मानैरलमिदमाभरणमुपश्ान्तये भधियमाणम् । निर्णयसागरमुद्रणयन्त्रालयात् 
चन्द्रिकया प्रकाशेन च व्यारूयाभ्यां मुद्रितस्य सम्प्रति प्रचस्नूयेमाणस्य 
पुस्तकस्य दिशा बहव इह सन्ति विमशनीयाः पाडा विचारसहचेतसां प्राद्माः, 
यत एतदाभरणमवश्यमस्य नाटकस्य भविता किमप्यद्वितीयं व्याख्यानम् । 
स्थालीपुराकन्ययेन विरुद्धं किञ्चित् स्थरमुदुधृत्य प्रददथते निणेयसागरीयः 
पाटः - 

(“बिदयाप्रोधोदयजन्ममूमि- 
वौराणसी ब्रह्मपुरी निरत्यया । 

ससो कुरोच्छेदविधिं चिकीर्षु 
निवस्तुमत्रेच्छति नित्यमेवम् ॥'' 

(अडः २. ®ो० १२.) 
नारकाभरणीयः पठः - 

(धविद्याप्रबोधोदयजन्मभूमि- 
वाराणसी ब्रह्मपुरी दुरत्यया । 

असो कुलेच्छेदवि्धिं चिकिरयु- 
निंवेस्तुमत्रेच्छति नित्यमेव ॥'" 

(अङ्कः २. शछा० १२.) 

महामोहस्य बाराणस्यां स्वात्मनावसथानस्य विवेकोपरोधं कारणं सिषा- 
धमिषोः फुरोच्छेदविधिविकित्साचिकीरषयोः कतराभ्यर्दितेति विचारयतमिद- 



ष् 

मपरोक्षम् ¦ अदसा महामोहे भियमाणे स्वकुटोच्छेदकाङ्का कथङ्कारं घरताम् । 
यदि पुनर्विवेकोपरोधपददेकदेश्चस्य विवेकस्य।दसा परामरीस्तदापि स वा 
कथं स्वकुखोच्छेदाय यतताम् । एवमायनेका मूरकारसिद्धान्ताचुगुणाः पाग 
बहव इह समुचितं समुषठिखेता मन्ये विदुषां सन्तोषाय सम्पत्तारः । शूर- 
कार हव कविराभरणकारोऽपि काममद्वैतस्भिद्धान्तयापितान् सिद्धान्तान् सङ्- 
गृहानोऽपि वेष्णवसिद्धान्तादमच्युतः प्रतिभाति । मूरकवयश्च श्रीङृष्ण- 
मिश्रयतिपधवराः करिस्वनब्दीयकादराशतान्यां रुन्धविजया इति चरित्रिखितिः। 
जितं चनेन प्रबोधचन्द्रोदयेन, यदू वेदान्तदेशिकाचार्यैचरणानां सङ्ल्प- 
सूर्योदयस्य मातृकाभूयमवाप्य विचित्रः खड वैखरीविखासः प्रकाशि । 
महाकविश्रीहषैस्य द्वादद्चशतकजीविनः, श्रीमाधवाचार्यस्य चतुर्दशशतकाषेज- 
यिचश्च काममेते चन्द्रोदयप्रभवः कवयः स्वयसुपन्नीन्या अपि व्यजयन्त । 

तथाहि नेषये श्रीहर्षः -- 
"'जभ्िोत्रे जयीतन्त्ं त्रिदण्डं भसपुण्डकम् । 

्र्ञापोरूप्रनिःस्वानां जीबो जल्पति जीविकाम् ॥", 
(स० १७. शो० १९.) 

प्बोधचन्द्रोदये -- 
‹'अभिहोत्रे त्रयो बेदालिदण्डं भस्मगुण्ठनम् । 

बुद्धिपोरुषद्यीनानां जीविकेति बहस्पतिः ॥?? 
(अङ्कः २. शो० २५.) 

सरदरीनसष्ठदेऽपि त॒ल्यमेन चाबीकददीने | भबोधचन्द्रोदये - 
“त्याज्यं सुख विषयसङ्गमजन्म पुंसां 

दु ःखोपसष्टमिति मूर्खविचारणेषा । 
तरीहीन् जिहासति सितोत्त्मतण्डरश्याम् 

को नाम भोस्तुषकणोपहिताम् हितार्थी ॥'' 

(भक्षैः २. छो० २२.) 
तुस्यमेव सवदरनसश्वहेऽपि शवा्वाफ्टीले । एवं विचिन्त्यमाने चन्द्रो 

दैयीयपाठे श्वस्मिनेव व्याख्यातृरुचिमेदात् कनिदधिकं कापि रिक्तं कुत्र- 
धित् पथश्थाने तदेव रमित्यादेयो भषन्ति भेके "विकाराः शेभयदेदीनाः । 
तथाहि भरतवभ्ये ~~ 



ह 

१. “पूरव तमद् भिवेकशश्समिभनलेर्भिरिते साभुषन्धे 
मोेऽस्माकरं कुररो लद सश्दिते हन्त केश्येगे 1 

रान्तिश्रद्धादिमलनात् पुनरुपनिषदा साधिपात् सम्प्रयोग - 
दस्माभिस्त्वत्मसादाद् भ्रैवमयमघुमा रुन्ध धव प्रषोधः ॥'› 

२. “'संसारीपारसिन्धु टषकुराख्महाकर्णषारे मुरारो 
भक्तिस्ते: परा सा प्रसरतु जनमी सार्वकारं ज्ननस्म । 

किञ्चाभ्यत् स्वप्रकारां परलरममर्ञ्येतिरानन्द्ान्दं 
दाम्तात्मानो सुभीन्द्राः श्रञदितमनसः सन्ततं माक्मम |, 

(अङ्कः ६. ० १२, ३६.५ 

इति है पये नाटकामेरणकारसभ्मते भन्यत्र न दृष्टे | 

४. “निहतस्य परशोर्यञे स्वर्गप्रापिथदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किन्नु कस्मात हन्यते ॥"' 

(अङ्कः २. छो* २०.) 

इदमेकं तु पथ्मधकं निर्णयसागरीये । तद् रिकिमिह परस्तुतसङ्गत्य- 
भावा । दद्व्यख्य।तृमिरन्याख्याने चास्य लिरुपातं सूचयति । 

५, नभिक््याणन्दभिसुकं मसे दोसाण दंसधन्तीए् । 
उवणिसजा हि भर्ता क्षति करिज्जई मए सद्धा ॥"' 

(अङ्कः २. शो ३८.) 

इत्येततु पद्यं प्गन्धमनाजिघ्रद्धिः कामचारं गयपयया सश्चारितं निणयसागरीयै- 
द्विषीयाङ्कवसिती । 

प्रस्युतनाटकाभरणव्याख्याकवुरमिधानदेश्चजीवितसमयादिनिर्षारणं प्रति 
न किनचिदर््यमिचंरितं प्रमाणसुपरभ्यते । प्रत्यङ्कपरिसमापिघारेतेन -- शति 
श्रीमसखकारातींथमगवत्पूज्यपादशिष्येण गोविन्दामूतभगवता ते नाटका- 
भरणे?" इति वाक्येनामिधानं श्रीगोविन्दामूतभगवानिति, गुरुचरणाश्चा्य पक्रा- 
शतीयैभगभीधिक्षि च धरं शायते । 

भ्रीगो विन्दागृतभगवत्यादा एते भ्याष्यातारः स्वव्याख्योपक्षमे इश्य- 
मानेन, 
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“पृते सकलकल्याणमाजनं यत्र जायते । 
पुरुषस्तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम् ॥१ 

हति परम्परापराप्तदेर्शायाचारगतिमनुरुन्धता शशकेन वादं द्रमिडदेश्चीयाः 
केऽप्यवीश्चो भवेयुरित्यस्ति प्रतिपत्तव्यम् । तत्तत्सृत्रीयकालमतिक्रम्य सार्व- 
विधानपरिकटपना्थ ठत्तेः परिगुम्मितां सरणिमजहतः, वेदान्तपरिभाषान्याख्या- 
दिदृष्टतकंजरिर्वाक्यान्यनारचयन्तो मृदुपदगुम्मितां पद्धतिमाशरयन्तश्च मन्ये 
नास्य्वाचीना एते । प्रतिपायबहुमानादुपूवप्रस्थानपरिकश्ितनाटकगोरवाच्च 
न केवरुमेते प्रवोषचन्द्रोदयं विवरीतुमुचताः स्युः, किन्तु बोद्धादिविविध- 
दुष्टमतान्तरप्रवेशस्य स्वजीवितवेखायामपि मनागिवावशिष्टस्य प्रतिरोधापदशे- 
नापि व्याष््यानमिदं तेषां कतेम्यकोरिं स्यात् सम्भवेत् प्रपतम् । आभिरने- 
फामिः परिचिन्तनामात्रावरम्बामिरूपपत्तिभिर्यावत् प्रतिपक्षोपष्टम्भकपरमाणा- 
न्तरानुपरम्भं भवेयुरेते करिस्तब्दीयषोडशशतान्द्र अनर्वार्चानाः । 

एतत्मकाशनावरम्बभताश्च मातृकाः क-ख-ग-घ-ङ -संज्ञिताः पश्च । 
ताश्च यथाक्रम- 

१. वञ्िराज्यान्तगतमणङिकिरमटीयम्रन्थश्चाटीया, 

२. स्यानन्दूरपुरस्थचित्रकलानिपुणश्रीमत्दनाभनतान्पिश्वामिका, 

६. अघोरमनक्षट् अधिपतित्रह्मश्री वासुदेवनम्पूरिप्पाडग्रन्पराख- 
न्तगेता, 

४. अम्बरनदीनिवासिवेम्बनाष्हठं नारायणन् नारायणन् इर्यतु - 
सम्बन्धिनी, 

५. आटवा चित्तरममक्षल् कु्जननम्पूरिप्पाइस्वामिका भ । स्वः 
सोपयोगाः तक्ञतानुखरणेन तत्तत्स्वामिषु धन्यबादसमुचिताः । भाभिः 
सम्पूण सादायकमाचरन्तीमिर्मादकामिः कृतावरम्बस्तनानेन नारकाभरणेन 
प्रबोधचन्द्रोदयस्य प्रतिनवं कमपि प्रकाशमवतारयन्नस्मि धन्यः ॥ 

) 0 | के. साम्बदिवकदास्नी. 



॥ श्रीः ॥ 

श्रीकृष्णमिश्राचायैषणीतं 

प्रबोधचन्द्रोदयं 
नारकाभरणाख्यव्याख्योपेतम् । 

प्रथमोऽङ्कः | 

मध्याह्याकेमरीचिकास्विव पयःपूरो यदज्ञानतः 
खं वायुञ्वलनो जलं क्षितिरिति त्रेटोक्यमुन्मीरति । 

यत्तच्च विदुषां निमीरति पुनः सरग्भोगिभोगोपमं 
न्द्रानन्दमुपास्महे तदमर स्वात्मावबोधं महः ॥ १॥ 

यदज्ञानाद् विश्वं भवति फणिवद् रज्जुश्चकठे 
निटीनं यजृज्ञानाद् इटिति सनिदानं त्रिभुवनम् । 

यदुैराम्नायेविशदमवगम्यं मुनिजनै- 
स्तदेतद् ब्रह्माहं सहजपरमानन्दमधुरम् ॥ 

नता गौरीगुरं गौय माधवं मां गुरं तथा । 
नाटकाभरणं नाम टिप्पणं करियते मया ॥ 

ह खलु निखिठमरनिचयनिकेतनविपुलपृतिकुठायदुःसहगमेभूमिप- 
सम्िमणपप्दिथमानदेहानां परुषतरककचनिषठुरमातृपाश्वौस्थिपरिषीडितानाम् 
अलन्तसङ्कटतरस्थपुरयोनिद्वारनिःसरणप्रयषपूर्वस्मतीनां जन्मजरामरणङकम्भी 
पाकादिदुःखव्रातेष्वनादिषु गङ्गप्रवाहवदनवसानमनवरतपरिभ्रमिरतोनां च- 
कवदनिद बम्प्रम्यमाणानां चतुुखमुखेरप्यशक्यग(ण्य ? णन)दुःखव्रातद् 
खितानां संसारिणामेवंविधदुःखव्रातमयात् ससारसागरात् कथनु नाम दुस्त- 
रानिरस्वरः स्यादिति परमकृपाविषेयहृदयेस्तत्रभवद्धिः श्रीकृष्णमिश्राचार्यै- 

१, ^लनि', २. “मृ' ख. पाठः. ३. (ताच्छद्रच' क. ग. पाः. ४, ५६. । 
ख, पाटः, 
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र प्रबोधचन्द्रोदये सव्याख्य 

स्तत्साधनसम्यगज्ञानप्रकादानायापरोक्षीफतंप्िलागमार्थर्भिखिकनिगमावसा- 
नसारसङ्गदरूपं प्रब।प चन्द्रोदयं नाम नाटकं निरमायि । 

अतिररितपदकदम्बकमतिगम्भीरा्थमविररसपुष्टम् । 
आस्य नमेतदतुरं व्याख्यातं ग्रन्थकोटयो नारम् ॥ 

रसेभावेरलङ्करिः सम, सैश्च पदेरपि । 
प्रसङ्गायुप्रसङ्गैश्च शाख्ञान्तरनिरूपणे ॥ 
कारक्षेपो महानासीद् ्रन्थान।मपि गौरवम् ¦ 
श्रोतुश्च तन्द्री महती तस्म।न्नातिप्रपञ्च्यते ॥ 

तदिदं यथ।शक्ते श्रद्धादिप्रेसिनि मया यथाश्रवणं संक्षेपतो व्याख्यायते । 
तत्रादौ तावद् भरतादिनाख्यशासानुसारेण नाटकारम्भपिक्षितनान्दीसपया 
सम्पादयन् नाटकव्याजेन प्रतिपाद्याखण्डेकरसानन्दबह्यासैकतवं च संक्षेपतः 
प्रदशंयन् . | 

(“स्मृते सकठकल्यागमाजनं यत्र जायते । 
पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् ॥” 

इलादि वचनानुसारेण स्वरूपतटस्थलक्षणोक्तिदारा त्वानुस्मरणरक्षणं मङ्गरं 
सम्पादयति - मध्याह्ेति । ननु केमिति नारकव्याजेन वेदान्ताः 
प्रदश्यते । सन्ति खलु बहून शास्राणि निःश्रयसप्रतिपादकानि । किच, 
नाटकस्य शरृङ्गारादिरसप्रपानतात् तद्िरक्तस्य च निःश्रयस।धिकाराद् वा- 
न्तोऽसो ब्रह्मणे'लयादिना च शाक्ञेण ब!हर्मुखानामत्राविकारितिप्रतिषेधाच्च 
निरतिशयपुरुषाथशेषतया न नाटकारम्भः सञ्चाघटीति । किञ्च, धमे- 
शाश्चेषु निवृत्तसङ्गानां मुमुक्षूणां विशेषेण सङ्गीतकादिप्रतिषधादनुपपन्न पए- 
वायमारम्भ इति चेद्, नायं दोषः । अधिकारिभेदादस्यार्थस्योपपत्तेः । 
तथाहि -- अनन्तेषु हि भ्राणिषु केषाथिदनेकजन्मस्वीश्वर्पणश्ुद्ध्यानु- 
हछितपभ्यनिवहैरवदातान्तःकरणानामीश्वरपरसादाच्छर्दितान्न इवास्मिन् -संसारे 
वतृष्म्यादिपूतैकविविःदेषाशिरस्कं युयुक्षोपजायते । तेषां च मुमुक्षां केषा- 
जिद् वैदिकानधिकारा्निःभ्रेयसरागपरवशतया च कातराणाम॒पायपरिन्ञान- 
रहितानाम् 

“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदरिनः ।'' 
:;टादिशखनुसारेण गरुपादं चोपरष्तानां मोक्षयाधनसम्यग््ञनिरयावदय- 
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परददीनीयत्वात् । विचिधरप्रज्ञलवाच्च प्राणिनां केषाश्रिदाकारेज्ञानं जन्यते, 
केषाश्विदिङ्गितेः, केषाचिदभिनयेरपि ज्ञाने जायमानं परिदरीदश्यते, रोमा- 
चितस्वहषीश्चपातमुखविकासादिणिङ्गदशैनात् । 

“प्रयोजनेषु ये सक्ता न विरोषेषु भारत ! । 
तानहं पण्डितान् मन्ये विशेषा विच्नकारकाः ॥' 

इत्याघनुसारेण च येनकेनापि प्रकारेण पुरुषार्थो भूयादिति परमकासणि- 
कानां प्रवृत्तिरिययमारम्भः सम्बोभवीति । धर्मशास्रनिषेधस्तु केवरपरि- 
त्राजकविषय इति सकटमनाकुटम् । 

वेदाधिकारािधुरान् विदुषो विलोक्य 
व्रात्यादिकान् विदितनाटककव्यसारान् ! 

तद्बुद्धिवृत्यनुगुणे कृपया करेति 
ब्रह्मपदे शभपि नाटकरूपमेव ॥ 

तत्र तावदाचश्टोकगततन्महः इत्यस्य व्यवहितेनोपास्मह इत्यनेन 
सम्बन्धः । उपास्मह इत्यस्यायमथः 

८“"उपोपसगैः सामीप्ये तत्रतीचि समाप्यते ।” 

इति न्यायात् सर्वतः प्रचोतमानमद्रयं परिपूर्णं सव्यज्ञानानन्तानन्दलश्चणं 
ब्रह्मराब्दामिधेयं प्रसिद्धतम वर तु प्रस्यक्तेन जानीम इति । पूर्वार्धेन तु 
शोकस्य तदमरमिलत्र तच्छब्दपेक्षितं परयन्नस्य तखस्य सोपाधिकं 
रूपमाह -- यदज्ञानत इयादिना । यस्याज्ञनं यदज्ञानम् । प्म्यास्तु 
निमित्तोपादानयोः स।धारण्यात् यस्माचेतन्यसंवरितात् कारणादित्यर्थः। 
तत्र प्रपश्चैकदेशस्याकाशपरमाण्वादि रक्षणरयाजन्यतं वैरेषिकादयः संगि- 
रन्ते । तान् प्रत्याह -- खमिलादिना । एवं तरिं भूतपञ्चकोपादानाद् 
भोतिकस्याज्ञानका्यतं न सेद्व्यतीपयाशङ्याह -- त्रैरोक्यमिति । 
त्रयाणां लोकानां समाहारखरेलोक्यम् । सुरनरसूकरादिमेदभिन्नमृषरसरि- 
स्पागरादिरक्षणमूतमोतिकप्रपश्चस्य निरूप्यमाणे सत्यविदयातमकमभूतपश्वक- 
व्यतिरेकेण तात्तिकरूपं न विद्यत इति कृखा इति वरैरोक्यमिदयुक्तम् । 
अतोऽविद्यात्मकतवं मोतिकस्य स्यादिति भावः। तत्रोखत्तेः प्रागतयन्तासदेव 

१. प्रतिपादकत्वात्' क. श्रद्दितत्वात् ग. पाठः. २. म् । तक्रख.ग । 

पाटः. ३, “स्य पदस्य व्य' ल. पाटः. 
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कार्यं जायत इत्यसत्का्॑वादिनां गगनम् । तन्निराकरोति -- उन्मील- 
तीति । नीरूपस्यासतः सामग्रीसम्बन्धाद्यतुपपत्तेः कारणात्मना विध्यमान 
मेव कारय द्रषादिसहकृतसामग्रीसम्बन्धादमिन्यञ्यत इत्यथः । स्वरूपा- 
द्रच्युतस्येव कारणस्यासत्यनानाकारावभासो हि विवते इ्यवेविषविवतेवा- 
दावरम्बनेनोदाहरणमुदाहरति - मध्याहार्केति। यथा खलु रोके कस्य- 
चित् पान्थस्य भागीरथीं गन्तं प्रस्थितस्य निदाघकाठतिम्मदुतिदीपितिदी- 
प्स्यातिपिपासापरिम्छानमनसो चुमणिकिरणकिरणितमिरिणतरमसृणधरणि- 
मण्डलमारक्ष्योद् बल्वदनिरोघनु्मानसकिलसन्दोदसम्भ्रान्तिः संजायते; 
एवमेवास्य प्रप्स्य टृष्टदष्टनष्टस्वभावस्य भावामिमानपरिभ्रान्तिरषीति 
मावः । एवं तावत् तटस्थरक्षणमभिधाय विषयादिकं सम्भावयन्नस्य निर् 
पाधिकं स्वरूपं दरेयितुमाह -- यत्तखमित्यादिना । यस्य तत्वं पार- 
मार्थिकं रूपमिति यावत् । तदेव ज्ञाते सदनन्यस्ाधारणंतया विषयो भ 
वतीति भावः। विदन्तीति विद्वांसः तेषामपरोक्षीकृर्त॑तत्वानामित्यर्थः । ननु 
चेतनान्तरस्याप्रलयक्षत्वादपरोक्षीकृतोऽनुपपन्न इति चेद्, नायं दोषः । तद्धेद 
प्माणाभावाद्, अनङ्गीकारा्चेति । ननु तेषां किं भवतीत्याकादक्षायामा- 
ह -निमीलतीति । अस्य संसारस्य सता सहान्वयेन व्यतिरेकेण शून्य 
तया वा निरूपणयोग्यं रूपं न ठभ्यत इत्येवमन्वयव्यतिरेकामावपरिदारात् 
सकलसंसारानथनिवृत्तिः प्रयोजनं भवतीदय्थः । पुनःशब्दोऽत्र निःश्रेयस- 
योग्याधिकारसामग्रीसम्पर्यानन्तयप्रदशेनाथः । सकठम्रमापिष्ठानभतातमत- 
त्वयाथास्म्यज्ञानादारापितदवैतम्रमनिवरत्तिरित्यत्र सम्प्रतिपन्नं दष्टन्तमाह - 
सरभोगीति । सजि भोगी स्षमभोगी । सखा । भोगी भुजङ्गः । 
तस्य भोगः शरीरम् । तेनोपमीयत इति सम्भोगिभोगोपमम् । यथा खलु 
सगापरोक्षयेणारोपितभोगिभ्रमनिवृत्तिः, तथैव त्वज्ञानाद् द्वेतप्रपश्चोऽपि 
निमीरति । बाध्यत इत्यथः । एवं तावदनर्थनिवृ्तिरूपपुस्षार्थताभिदहिता । 
इदानीमानन्दाविभोवरूपपुरुषाथतामाह --- सान्द्रेति । सान्द्रं बहुलम् । 
अनवच्छिन्नानन्दस्वरूपमियथेः । तदेव ज्ञाततया पुरुषार्थो भवतीति भावः। 
तदेव विशिनष्टि -- अमलमिति । अविचादिमरदितमिलथैः । विद 

१. न्नं निरा ख. पाठः, २. ण विदन्तीति" क. पाठः, ३. (तसत, 
४, न्वयन्य' ग. पादः. ५. (तामभिधयेदार्नी, ६, 'पत्वमङ्गी' ख, पाडः, 
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अपिच 
अन्तनोडीनियमितमरश््ङ्कितबह्यरन्धं 

स्वान्ते शान्तिप्रणयेनि समुन्मीखदानन्दसान्द्रम् । 
ण् ~ ~~ ~ ------- ~ ----- ~ 

मियङ्गीकृत्यापि पुरुषस्य वे्यतामाहुः साष्याः ¦ तान्निराचष्ट-- स्वात्माव- 
बाधमिति । स्वयम्प्रकाशसंविदरूपमित्यथः। प्राभाकरास्तवप्रसन्नाशयत्वाज्जड 
एवामेति प्रतिपन्नाः, तदपाकरोति -- मह इति । 

““ज्ञानस्वरूपमत्यन्तानिमटं परमार्थतः" 
इति न्यायात् स्वयम्प्रकाशचिद्घनमिवत्यथः ॥ १ ॥ 

एवं तावत् ततदा्थप्राधान्येन तखमनुसन्धाय इदानीं तम्पदा्थं 
प्राधान्येन तदेवानुसन्दधान आह -- अपिचति । तत्राप्यन्तरङ्गसाधनलं 
योगाभ्यासस्य ददयैयन् त्फररूपतया प्रतीचः सर्वीकषतामाह-- अन्त- 
नीडी खादिना । चन्द्रार्धमौटेः मृडानीपतेः प्रयग्ज्योतिः अन्त्यामिस्वरूपं 
जयति सर्वेक्षण वतेत इयथः । यमिन इति तस्य विशेषणम् । यमिनो 
योगमनुतिष्ठतः । मूठधारमारभ्याद्र(दञ्चान्तमयन्तसृक्ष्मतरप्रयग्वस्त्वनु- 
सन्धानरूपयोगाभ्यासं कुवेत इत्यथः । कथम्भूतं ज्योतिरित्याकारक्षायां 
कविभिरेवमुसक्षितमिव्याह -- स्प्टेय।दिना । स्पष्टे च तद्टरुटे भवे चेति 
विग्रहः । स्पष्टत्वं नाम सवोनुप्राहकतय। सन्ततप्र्योतमानस्वम् । नेत्रमिति 
व्याजो नेत्रव्याजः । तेन व्याजेन निभेन व्यक्तीकरतमभिव्यक्तमिवेद्युतरे- 
्षाथेः। एतदुक्तं भवति- निसगेनित्योपरतस्य सन्ततयुक्तासमनः परमेश्वरस्य 
्राण्यनुग्रहाय योगमाहास्म्यं प्रदरीयितुं टोकप्रत्ययाथ भ्रूमध्यगतेद्विदलपन्न- 
मध्यारूढं तदेव प्रत्यग्वस्तु व्यक्तीकृतमिवेतिं सम्भ।व्यते तचैवभखेक्षयेति । 
अथवा इवकारस्त्वेवकाराथः । उक्तप्रकारेण व्यक्तीकृतमेवेद्य्थ. । तस्य नि 
रपाधिकं रूपमाह -- जगद्ग्यापीति । सवस्य सत्तास्फूतिप्रापकं सत् सा- 
क्षित्वेन वतत इत्यथः । तदेव युक्तावस्थांविशिष्टे वस्तु विशिनषटि- 
अन्तनौडीत्यादिना । देहस्थान्तर्विचम्न। प्रधाना नाड्यन्तनाडीलयुच्यते । 
अथवा अव्ययं विभक्तीःव्यादिपाणिनिसूत्रानुसारण नाड्या अन्तरिति सम 

~= न्न ~~ ~~ ~ ~ + ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 

१. त्यन्वयः ।' ख. पाः क्षि" क. पाटः. ३. स्थयुक्तं वः, ४, 
नति वार्थः ख. पाः, 
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प्रत्यग्भ्योतिजेयति यमिनः सष्टटाखाटनेत्र- 
व्याजव्यक्तीकरतमिव जगध्यापि चन्द्राधमौरेः॥ २॥ 

कम का जमा अ 
पितसव कन. 

सार्थः । अथवा शराजदन्तादे वु परमि'ति वा । अन्तन।डीनियमनं नाम 
योगस्चास्रातुसणन्द्रियवृत्तिभिः सह प्राणस्य स्यरससश्चारनिरोधेन सुषुभ्रा- 
मागे एव नितरां यमनं प्रत्यापादनम् । तेन नियमितेन मरता ठउङ्घेतमति- 
कान्तं ब्रक्षरनधरं सोषुम्नमार्गं येन तत् तथोक्तम् । त्रकप्रा्िेतुमूतत्रमनाडी- 
रारण मस्ता सहं कारणावध्वनुस्मर्यमाणमि यथः । शान्त्यादिसदहक्तयोगा- 
नुष्ठानफटमाह -- रबन्त ईइप्यादिना । स्वान्तमन्तःकरणं तासेन्नन्तः- 
करणे बाहिर्मुख्यं विहाय शान्त्यादिपक्षपातेन वतमाने सति सम्यगपरोक्ष- 
तया उन्मीटद् अभिव्प्रज्यमानपरमसुख।मेत्यथः । एवं तवत् रठोकदयेन 
तम्पदाथानुस्मरणप्राधान्येन मङ्गलभकारत्येकपक्षः। अपरे तु चुष्मदस्म- 
दि'तयादिम।भ्यपद्ानुसरिण नाटकारम्भषेक्षितविषयादिप्रसिद्धये दतेन्द्र 
जाटस्वाध्यासोपवणनं क्रियते प्र।धान्येने।ते वणेयाम्बभूदुः । तदपरे न क्ष- 
मन्ते । तथाहि- नन अध्यासो नाम् परत्र परावम।सटक्षणः । स च शुक्ति- 
हूस्यादो साद्दयसम्प्रयोग संस्कारादि सहित एव दशचरः। तच्च स।द्दयादिक- 
मात्मानासमनोनं सम्भवति । अनात्मा तावद् दुःख।च(त्मकः । आत्मा तदिट- 
क्षणः सुखाचयात्मकः । अतस्तयोरध्यासन्यापकसादृश्या्यभावाद् इतरेतरा- 
ध्यासो न सम्भवतीति चद्, नायं दोषः । पूवैज्ञानसंस्कारसप्रीरचानस्याज्ञान- 
मात्रस्येवाध्यास्षव्यापकत्वात् तपर चात्मादावे।पे सुलभत्वात् । यचपि रज- 
ताघध्यासे साद्श्यादि बहु वेते, तथापि न त(तव्॑त्वादिव ?)दध्यास- 
प्रयोजकं भवति । खं कृष्णं, तहं मलिनं, पीतः शङ्खः, तिक्तो गुडः इत्या- 
दिषु साद््यादिभि विंनेवाध्य(सदगनात् । अज्ञानेन विना क(यदरीनात् । 
अतोऽविच्यानिमित्तः परस्पदध्यासः सम्भवप्येवेति । इममथमाह - मध्या- 
हेत्यादिना । तत्र म॑दीचेकास्िवे।ते दष्टन्तेन तिग्भदयुतिदीषितिनिवहे दुः 

खर्प सुखशीतटसारेलसमारोषो यथा, तददनाप्मनि दुःखंच्ासके पर 
मानन्दाध्यासोऽषीति विवक्षितः । स्रजि च सुख। तमके दुः खकूपोरगारोप- 

१, ट अनुकारिणा बुदुभ्यानु", २. “वायुभवसप्री' ख. पाठः. ३. (तपश्चपलः' 

कृ, ख. पटः. 



प्रथमोऽङ्कः । ७ 
(नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः ।) 

सूत्रधारः -- अल्मतिविस्तरेण । आविष्टोऽस्मि स- 
करूसामन्तचक्षचूडामणिमरीचिमञ्जरीनीराजितचरणकमर्छेन 

न न न --०- ---> -- ~-- ~ 1 1 

दर्दीनात्: सान्द्र।नन्देऽपि तद्देव निखिल्दुःखारोप इति । नन्वेवं परस्प२।- 
ध्यासे द्रव।रपे बाव्यतात् सर्व॑ञुन्यताप्रसङ्ग इत्याशङ्गयाह - सन्द्रेति । 
सकटम्रमाधिष्ठानभूतपस्नानन्द चिद्धन वरतु परिशेषे विद्यत .इत्य्थः । तव 
प्रमाणम्।ह -- स्व।तसेति । तत्रैव मानान्तरसद्धावमाह - अपिचेति । 

““सवेप्रतययतेद्ये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते ।'' 

इति न्यायात्.समैम्रमाणानि चत्र मानमिति मावः । अन्तरङ्गसाधनानुष्ठान- 
प्रचयात् करतठन्यस्तकुवरुयदखवदपरोक्ष कल च राकपरत इत्याह - 
अन्तनीडीस्यादिना । एवमध्याससमथेनमायन शोकेन द्वितीयेन तु साधन- 
प्रद्ीनं क्रियत इत्येके प्रतिपन्ना इत्यथः । सगुणनिशुणप्राधान्येन त्वानु- 
स्मरणं क्रियत इति पक्षान्तरम् । तथाहि- नाटके तावदपिकारिभेदापेक्ष्य 
सगुणनिगीणरूपेण वस्तु प्रतिपाद्यते । तत्र निगणानुगुण्येन निग वस्त्वनु 
सन्दधात्या्येन शोकेन । हितीयेन तु ̀  सगुणम् । अरिभस्तु पक्षे जगञ्जन्मा 
दुपरक्षितं विदुषां रवानुमवगग परमशेषानथरहितमनवच्छिन्नानः र चेद्नं व- 
स्त्विव्याघश्चोकाथैः । हिर्तीये -स्पष्टमेव चन्द्ररोखरम्योमा।वश्छमरय सगुणत्रह्य 
रूपत्वं, पष््या त्वोपचरिकाथत्मेते वेशेवः । अथवा, वेदान्तानां प्रति- 
पादनप्रक्रियाभेदप्रद्नं क्रियत प्राधान्येनार्थकपाद्यापेति.मतम्। अथवा 
पूर्वेण देवतानमस्कारः क्रियते । उत्तरेण गुरुनमस्कार इति मत्तम् । सरवैष्वेषु 
पकषष्वक्षराणि यथासम्भवं योज्यानि । अन्ये तु गुरोनौम चन्द्राधैमोरिरिति ' 
देवताभक्तिवद् गुरुभकतेरपि ज्ञानप्राप्तावन्तरङ्गसाधनस्वाद् गुरुचर्णंसरोज- 
प्रणतिरवद्यकरणीयेति भावः ॥ २ ॥ 

एवं तावदशेषनःखयानामाच। चायस्य नृत्तस्व।मिनः परमगुरोः परमे 
शररस्यानुस्मरणात् परिहताशेषान्तरायः तत्रमवान् नाटकारम्भं प्रतिजानीते-- 
नान्थन्त इति । तत्र नान्द्। नाम- 

१, शणप्र' ग, पाठः. 
-““"नन्ि्यगकमिििनि 



८ प्नोधचन्द्रोदये सन्याख्ये 
केयमजा 

““नन्द। वृषो वृषाङ्कस्य रङ्गीऽभृन्तरत्यतः पुरा । 
अतस्तदाख्यया नान्दी रङ्गपूजा प्रकीर्तिता +" 

इति वचनाद्टाजाञ्जरिग्रकिरणादिना क्रियमाणा सपर्यति । अथवा, सकठ- 
लोकसन्तोषकरनृत्तदिरक्षवः सुरनरकिन्नरगन्धवोदयः सर्वेतोदिशं गताः स- 
म्भूय समायान्त्वित्यभिसन्धाय क्रियमाणा सुरजमृदङ्गतालादिसामग्रीसहिता 

सपयी पू्ैरूपत्वान्नान्दीति निगद्यते । अथवा, 

“'स॒भ्यान् नन्दयती्यैः सा नान्दीति निगद्यते ॥'" 

इति वचनात् सभ्यावर्जनरूपा सपर्े्येवंविधा नान्दी । पूजावसान इलयथेः। 
ततः किमिति तद।ह -- सू्धार इति । वरतिंष्यम।गकथासुचकत्वात् 

सत्रं तद्थाभिव्यञ्ञिकां मञ्डवाचं धत्त इति धरः । नाय्वज्ञाखोक्तप्रकरि- 
णाभ्युक्षितरङ्गमाधिरुद्य सपयसशुासिताशयं सजजनसमाजं सभाजयन् रङ्गा- 
चार्यो नाल्याथेशेषतया प्रवर्तत इति शेषः । अथवा नर्द वृषः । व्रषशब्दस्तु 

धर्मवचनः । तस्यान्तेऽवसाने । एतदुक्तं मवति -- ईशपणबुद्ध्यानुष्ठित- 

विहितकर्मणामवसानं प्रयक्परावण्यं तस्मिन् सतीति । ततः किमिति चेत् 
तदाह - ततः प्रविशर्तल्ादिना । तत। मायायवनिकातः तां विधू- 
न्वन्नीश्वरालुग्रदात् विवेकादिसम्पन्नः शमादिशाणी श्रद्धावान् अथातो त्रह्म- 

जिज्ञासा (० सू° १-१-१) इत्यादिसूत्राणां ष(रणात् सूत्रधारोऽधिकारी 

वस्तुस्वरूपसमन्वयाविरोधसाधनफठलक्ष(णफरपन्रात्मक १ णत्मकराञ्ञ)- 

विचारनिर्वषैनाय प्रक्रमत इयथः । रङ्गाचारयप्रवृत्तिमिव दशेयति -- आ- 

दिष्टोऽस्मीयादिना । गोपाटेनाहमादि ्टोऽस्मीति सम्बन्धः । चिरव्यव- 

हितमिवादेशाथमासगतमेव सायोपमनुसन्धत्त इयथः । अदेशाथेगोरवप्रद- 

शनाय बहुभिविशेषणेगोपालं महीकरोति -- सकरसामन्तलादिना । तत्र 

तावत् प्राथमिकेन विरेषणेनैश्वयतिशयप्रदेनं करियते । सकठाश्च ते 

सामन्ताश्च तेषां चक्रं समूहः । तस्य चूडा मकुटम् । तत्रोप्ानां मणीनां 

रदमयो मरीचयः त एव मन्जरीवन्मञ्जरी स्तबकः तेन नीराजितमभिचयोतितं 

चरणकमलं यस्य स तथोक्तः । तेन राजप्रकृतिवन्धेनेयथेः । द्वितीयेन 

विरोषणेन श्रीमन्नरदरिसाम्यसम्पादनेन युवनकण्टकोद्धरणसमथपराक्रम- 

ष. श्ेमूत पुरा किरु !' ख. ग. पाठः. २, दिकां मञ्जुलं वा' ख. पाठः. 

३ र्ये) रज्ञाः गर पाटः. 



प्रथमोऽङ्कः । ९ 

बलवद्रिनिवहवक्षःस्थलकवाटपाटनप्रकारैतनरतिहरूपेण प्र 
बरुतरनरपतिकुटप्रटयमहाणवनिमभ्नमेदिनीसमडरणोपनी- 
तमहावराहरूपेण सकरूदिगििरासिनीकणेपूरीक्ृतकीतिरुता- 
पटटवेन समस्तारास्तम्बेरमकणंताटास्फखनवबहरपवनसम्पा- 

तप्रवधितप्रतापानटेन श्रीमता गोपाटेन । यथा खल्वस्य सह- 
ना मि म त = शा ~ = 

प्राबल्यं दशेयति -- बटवदित्यादिना । बख्वन्तश्चारयः रात्रवस्तेषां निवहः 
समूहस्तस्य वक्षःखटमुरःस्थरं तदेव कवाटं तस्य॒ पाटनेन विदारणेन 
प्रकटितं नरसिंहस्य रूपमिव रूपं येन स तथोक्तः । तेनातितेजसिनादि- 
एाथीकरणे महाननर्थो भवतीति भावः । त।त॑।येन तिरेषणेनातिरमणीय।- 
देकोरतुङितस।मर्थ्प्रदशनेन पराषकारसीरता प्रगबठस्येति दशैयति -- 
प्रठेत्यादिने। । प्रकर्षेण वरिष्ठानां नरपतीनां कठ समाजः । स एवाल्प- 
सच््वेमनसाप्यवगारितुमशक्य इति प्रलयमहार्णववदणैवः तत्र॒ निममत्वं 
नाम तेराक्रान्ततवे › तन्निरसनेन मेदिन्याः सम्यगुद्धरणमातमसात्सम्पादनं 
तेनोपनीतमहावराहरूपण । आत्मदेशानुवर्तिनामनुकूलानुमावेनेय्थः । चतु- 
थेन विशेषणेन पुण्यवस्ाथमिकतां दशयति -- सकठेदयादिना । सकल- 
दि।ज्लासिनीनाम।वलाशचङ्गनानां टीलाङ्घवर्यादिकं क्णीलङ्कारभूतं कभ- 
पूरमिप्युष्यते । तददखिलाहृषदकर कीरतिरस्पेति । १।अ।मेकेन च ग्यावतै- 
केन निरङ्कशाज्ञाग्रहगर्द।तासज्जनाशयसन्तापकर्यतिसन्दोदैः स्तो देदीप्य- 
मानतां दरयति - समरताशेल। देना । समराश्च त। भायाः 'कङ्कमः 
तासु स्तम्बेरमा मातङ्ग।; तेषे¡ कणो एव तालाः, तेषामास्फाटनेन सश्वारनेन 
बहलः सान्द्रः ११नो वायुः तस्य सम्पातेन प्रवधितः प्रतापो दुरादेवार्शणां 
भयजनकत्लक्षण एवानल) यस्य, स तथोक्तः । तेनाप्रधृष्यनिजतेजसेल्थः । 
षष्ठेन च व्यवच्छेदकेनानुक्तेरगणितगुणगणमणिश्रेणिभूषणेरलं जाज्वल्य- 
मानतां दरयति - श्रौमते।त । गां भुवं पारयतीति गोपाठः । एव॑विधे- 

नाज्ञा पेतत्वादवरयानुष्टेय एवायम्थं इति भावः । ननु कथमयं ब्राह्मणो 
विदोषवि्खानी च सन् मृपालः स्यादिति चेद्, नायं दोषः । “'दोर्मन््या 
रि १ | “भ्ः ख, प. _ | [गि 

ध 



१९ प्रबेोधचन्द्रोदये सम्याख्ये 

जयुहृदो राज्ञः कीतिवमेदेवस्य दिग्िजयग्यापारान्तरित- 
~ 

परब्रह्मानन्देरस्माभिः समन्मीलितविविधविषमविषयरसास्वा- 
-- --------------~~-~+~~~ ~~~" "~ ------- ~~~ ------------ णि म क ० म ० ~ ~~~ - ~ -~-- ----- 

न्तृपतिविनश्यती"'लयादेवचनात् मन्विनयानेबर्न्धनैव राज्यरक्षा बाहुल्येन 

प्रतीयते । अतोऽयभुपचारादुक्तविशेषणो भवदेव भृपाट इति । 

अधिकारिपक्षे योजना कथमिति चेत् तदाह - आदिष्ट इलया- 
दिना । तत्रादेशो नाम सम्प्राते हि मया श्रोतव्यविध्यथैः सम्पादनीयः 
इयेवविधप्रययितवं, तद्वानेहमरस्मयथः । गां श्रुतिलक्षणामथौनुष्ठानादिना 
पाटयतीति गोपालः । 

''यस्तर्केणानु सन्धत्ते स ध्म वेद नेतरः ।" 
इति वचनात् । श्रत्यनुग्राहकेण तेन श्रवणाधिकारिता विज्ञापितेयथेः । तं 
विशिनष्टि -- सकटेत्यादिना । सकलश्च ते वैशेषिकादयः सामन्ताश्वा- 
तिनिरिततफशररतेबीद्धादिपरिपन्थिनिरासहतु.।त् तेषाम् । एतदक्तं भव- 
ति- अनुग्राहं(क)मानस&।१।द् वैदि कसत्तकस्थातः प्रनलखात् तमेबेतरे 
तादयंवर्या प्रतिपच्न्त इति । बरखवदरीण।महङ्कारादीनाम् । पुनरपि विशे- 
पणं प्रबठतरचावाके।दिरेव नरपतिसमूहस्तस्मिन् मदाणवे नितरां ममत्वं 
नामाया्चीय एव पुरषाथताबुद्धः । तस्मादणेवात् मेदिन्याः पृरषाथेतायाः 
सम्यगुद्धरणं सर्मागेस्थापनम् । तेन तथेप्यथः । सकट दिशः श्ाल्लप्र- 
भेदाः, ता एव विलाभिन्यस्तासां कणेपूरीकृतः श्रव्यान्तरपरिहारेण स्वयं 
श्रोतन्यतेन स्यवस्थितः कें।तिपहवो यरय तेनेव्यथः । समस्ताश्च ता 
आराश्च फटस्पृहाः । तत्तत्फठसाधनसखन स्तम्बेषु दरभमुष्टषठुं रमन्त इति 
स्तम्बेरमाः क्रतुविशेषाः तेषामाकणनानुष्ठानादिभिः सम्यगुत्तेजितनिजरू- 
पोऽयमिलथः । श्रीमता सवैसम्भावनीयेनेति । गोपाठेन।हमादिष्टऽस्मी- 
त्यक्तः । येन प्रकारेणादेशः कृतः तथाप्रकारः प्रदश्यते - यथा खलिि- 
त्यादिना । अस्मामिर्दिवस। अतिवाहिता इलयन्वयः । दिवसान् विशि- 
नष्टि -- समुन्मीरितेत्यादिन। । ददे मेवजयव्यसनवेलायां विविधाः सि 
नधुकादर्मीरादिभेदन, विषमाश्च तत्र्यपरिन्थिबीहूव्येन;, विषया राष्ट 

१. *न्यनन॑ ख. पाटः. २. णम क. पाटः, ३. ह्य ग, पटिः. ४, श्षु 

येर' ख, पाटः. ५. गन्मिषिते' क, ८९ 
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द्दूषित। इवातिवाहिता दिवसाः । इदान। तु कृतकृल। वयम् 
यतः 

नीताः क्षयं क्षितिभुजां चृपतेःवपक्ष्। 

रक्ष वती क्षितिरमूत् प्रथितेरमात्यैः । 
साम्राञ्यमस्य विदितं क्षितिषारमोटलि- 

मापितं भुवि पयोनिधिमेखलायाम् ॥ ३ ॥ 

तद् वयं शान्तरसप्रयोगामिनयेनात्मानं विनोदयितु- 
मिच्छामः । तद् यत् पूवमस्मद्गुरभिस्तत्रभवर््धिः श्रीकूष्ण- 

1 ~~~ = ~~~ -- च = ~ 

मेदाः, तेषु समुन्मरतिरभिव्यक्तैः मिषयरसेद्(पता मोधीकरता इवेव्यात्मनै- 
वान्ववेदीत्यथः । ननु किभिययमनुरो+चतवान् , स्वरव दिवसा अतिवा- 
द्यन्त इति चेत्, सलयम् । तथापि परिभ्र्परम्(नन्द त्वात् सम्भवतीत्याह-- 
अन्तरितपरब्रह्मानन्देपिति । रजकामव्यय्रतया बाटिर्मख्येन विगचितप्र- 
त्यगानन्दैरस्मामिरिष्यथः । हन्त तषि त्रह्यानन्दरागी चदविवेकिवद् 
असिधाराव्रतसमं राजाम।त्यपदं ।-५वेविधद्व्यसनं किति चर्करीति, 
तत्राह - सहजसु्टद इति । अकरतरिमप्रेमरसस्नपितनिसगसषान्द्रसोदादश- 
खिनिः परमसुह्टदो व चनस्ानुष्टेयतवात् "परोपकाराय सतां प्रवर्तिरि'्ति 
वचनाचवेद्यानुष्टेय एवायमथ एति भावः} नतु 

“न जातु कामः कामनामुरभोगेन ञ्चाम्पातं । 
ह्। वेषा कृष्वतर्भव भूय एवामिवधते ॥'' 

इति न्यायात् पुनरपि तथेव प्रवतेता भलयासरङच।(द --- इदानीन्वित्या- 
दिना । युद्ृदथचिकीषया प्रस्तुतर पार्थस च निैर्तितत्वाद् , न भूयोऽपि 
तथा प्रसरीसर्तीति भावः । 

कातीर्थ्यमेव प्रतिपादयति -- थत इल्यादिना । सुद्तकार्यं का- 
स्येन सम्पादितमिवयथः \ ३ ॥ 

फठितमाह -- त ‰य.नत्यादिना । 'क्रतकरलयस्य कामेऽधिकार' 
इति वचनाद् विषयापरोक्ष्यवच्छान्तरसस्मपितेरमिनयविरेषैरातानन्दास्वाद- 

----~~ ~ ~~~ -~ -------~ ~ 

१ सरर्ताते' ख पाः. २. सहु क. 4; 



१२ प्रनोधचन्द्रोदये सन्यासे 

मिश्रैः प्रबोधचन्द्रोदयं नाम नाटकं नम्य भवतः समर्वित- 
मासीत् तद् अद्य राज्ञः [की त्िंवमणः पुरस्तादेभिनेकत्यं 
भवता । अस्ति चारग्र भूषतेः सपरिषदस्तद बराकने कुतूहल- 

मिति । तदवतु । ग्रहं गत्वा गरहिणीमाह्य सङ्गीतकमयुाते- 
षामि । (परिक्रम्य नेपथ्याभिरुलनवरेक्य) आर्यं ! इतरत।३त् । 

~~~ ~~ ~-+~~--------~-~~-~- ---- -~ ~~~ ---- ~ ---- ~ ----~ 

नेन चिरं कीडितुमिच्छाम इत्यथः । ननु त. गङ्गातीरादिस्थ.नःयेः।ष- 
संसेवया समाधिसः।दनमु चतं, नतु नाव्य र&ग्रह इति चत्, स्यं, त- 
थापि नाख्यस्य सकलसाधारण्य।त् स्ानुभववदन्यषामप्यनुभवो भूयादित्य- 
भिप्रेतत्वान्न वरोध इति भावः । भवतु तहं तथा , कतमो नारकविशेष- 
स्त्वार्यमिश्रेणाज्ञाप्यत इति चेत् तत्राह- तद् यत् पू्वमित्यादिन।। वेचि- 
्रप्रसादत्वाद् । राज्ञामविदितप्रसदेन मया कथं तदभिनेयमिति चैत् त- 
बराह -- अस्ति चेत्यादेन। । कृतुहलं नाम तदिदक्षय। व्याकुरुत्वम् । 
उक्त - 

“इष्टे वस्तुन्यविन्ञाते सरूपेण व्यथावहम् । 
तदिप्सया पुनः पुंसो व्याकुलत्वं ऊतुहटम् ।।' 

दति । चकाराद् धनादिकमपि रभ्यत इति भावः । सङ्गातकं नामं काय- 
वाक्चेतसामेकीभावोद्छसदयेन सह गीतवादित्रारिसोमि्नेतः प्रयोगः । 

सहजयुटद इदयादेरपरा योजना । तथाहि ~ पुण्यापुण्यतत्फल- 

सस्कारलक्षणा कतिरेव वभे कवचगरपाधेयेस्य योतनासकस्य, सोऽयं 
श्रीकीर्तिवमदे वः क्ष्ज्ञः । भाविनीं बरत्तेनाश्निटय परम।(सरूपेण र।जतीति 
राजा । तस्य राज्ञो 1रगिजयव्यापारो नम-- रखगेपञ्ुपुत्रकट त्रादिरक्षण- 
फलप्रकाकास्नभेदा 2 कछब्देनोच्यन्ते, तेषां विजये तत्तस्रकादयफरस- 
म्पादने व्याप्रियमाणवाणिज्याध्यापनद(नयोग।देव्पापाराः । तैरन्तारतिः 
तिसेदितः परबरह्मानन्दः येषामर पराकं ते वयं तथ। । तेरस्माभिः । सम्धापवो- 
न्मिषिता अभिव्यक्ताः चन्दनवनेतादेमेदेन विविधाश्च परिपान्थषाहुल्येना- 
शक्यसम्पा्यतया च 'वेषमाः भोम्यत्वेन विषया, तेषु तेषु विषयेषु 

१, न्ना। अत्र कु घ. पाठः. २. भम गेयवाद्यतालानामे" ख. पाठः, 
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रसो रागस्तेद्षित। मार्घाकरता इव । एवमसम्पाय काचित् ५र्षाथ २4 
कालो गत इयर्थः । ननु पुनरपि कर्तव्यविशेषमापाच तथेव ५१०।मिति 
चेत्, नेया -- इदानीं लिवयादिना । तुर्विशेषे । कर्तःयानु8न- 
फटं जातमित्यथेः । तदेव दरयति - यत इलादिन। । क्षेयो विनाशः । 
स्वगोदिलक्षणं फठं युनक्तीति क्षितिशरर् । तस्य नृपतेः सङ्घातस्वामिनः । 
विपक्षाः शत्रवः रागादयः । रक्षावतो क्षमवत)। । क्षितिर्नःश्रयसमूमिः । 
प्रथितेः सम्प्रतिपन्नैः अमायेः रमदमसन्तोषा,र.भः। क सम्राज्यं सम्रा- 
भवः । वेदितं सम्पादितम् । तदेव विग्न -- क्षितेपारेयादेना । 
क्षितिं पश्वादिलक्षण क्षणप्रध्वंसिनं पाटयन्त।ति क्षि/१९८; याज्ञिका 
यायजुक(ः । तें मे,ेः 'वेहितानुनफलं प्रस्यक्ञ।वण्यलक्षणम् । त- 
देवं माट।वद रङ्कारहेतुरः १८ । तय प॑तं प्रत्तम् । कत्रेति, भुवि । निः- 
भरेयसे वाचः समुद्राः" ३ते वचनात् पये निधिरन्यन वाचोऽभिधीयन्ते । 
तासर्यणाखिलाम्न।यवेचाद्वितीयानन्दपरमपद इत्यथः । तत् तस्माद् । वय- 
मधिकारिणः । शमदमादिरसबहुखप।प'रसग्प।दनेन,२५।ं प्रलयश्च विनो- 
दयितुमिच्छर्मः प्राथयामः । निखानित्यवर तुविवेकेदायुत्राथफरमे,ग विर 
गशमदम।'५ साधनसम्पन्ममक्षुत्वलक्षणसापनचतष्टय सम्पन्नामेति भावः । 
कस्त्चपाय इयाकाडक्षायामादह -- तचत् पतमि(त । अत्रभवस्निः पूज्यः 
कृष्णमिग्रेः कृष्णदवपायनाचायः, प्रे,५ चन्द्रस्ये।(<१तदैतुत्वात् प्रबेधच- 
द्रोदयं नाम शारीरफसाख्लम भधीयते । तच नाट्य वदपर क्षभवेदतुतवात् 
नाटकं निमौय ति८च्य ?रचय्य) भवेतः साधनचतुष्टयसम्पन्नस्या.पकारिणः 
सम्यक्तासप्यण तदथ।चेन्तनर्थम तं प्रत्तमियथेः । अव इदार्म[, विवे- 
कादिसम्पन्नस्य क्षेत्रज्ञस्य । पुरस्तात् पूैमेव बादि८रला ?रंख्या)द- 
प्रसक्तेः तच्छ (रीरकसच(खमभिनतव्यं विचारणीयमिलयथः । मवता अधिकार 
सामग्रीञ्चापठेना । अस्य अनादिससमरदुःखत्रातदुःखितस्य सश्चातस्वामिनः। 
सपरिषद इति हेतुगर्भ वेदेषणं, शमदभविवेक(देपरिवतत्वादित्य्थः । 
तत् तस्य शारीरकस्याथावलोकने आरोचने कतूहरं विद्यत इत्यर्थः । एवं 
तावत् दशवरा्पणवुदूध्याुष्ठितविदितकर्मनिवदेन प्रसन्नाशथः सान चतुष्टय- 

१, ष्णु", २. हि क्षितः ख. पाठः. ३. नंफलंपा' ख. पाठः, ५, भम 
निः क. स. पाठः. ५. ररिणा।सा' ख. पाडः, 



१४ प्रोधचन्द्रोदये सन्याख्ये 

(प्राविरय नदी) 

नटी -- (क) एसि । आणवेद अय्यउत्तो को णिओ- 
ओ अणुचिद्धरीयदु त्ति । 

सूत्रधारः- आये ! विदितमेव भवलयाः । 
अस्ति प्रयथिषृथ्व।पतिविपुरखुबखारण्यमूच्छैसखतप- 

ज्योतिञ्वौरखावटीटत्रिभुवनविवरो विश्वविश्रान्तकीतिः। 
गोपालो भूमिपान् प्रसभमसिरतामित्रमात्रेण जित्वा 

साम्राज्ये कीर्तिवमां नरपतितिरकों येन भूयोऽभ्यषेचि 
[॥ ४ ॥ 

(क) एषास्मि । आज्ञापयत्वायपुत्रः को नियोग ऽनुष्ठीयतामिति 
11 +~ ~~ 

सम्पन्ना वेदाङ्करसरक्षणरूपनि₹१णन नियुक्त इवेायमधिकाद॑श्रोतव्यवि 
ध्यर्थेः सम्पदनीया मयत्यवे प्रतिपन्नवान् इद्युक्तम् । अधना प्रोतव्थ 
विध्यभूनिवेतनप्रकारमेव दशयति -- तद्धववियादिना । गरहमन्तःकररणं- 
गुहाम् । गृहिण, बुद्धिम् आहूय पराण्विषर्यात् प्रत्यगाभिमुख्यमापाच ! इतरं 
गीतानामल्पफटत्वादसरपरकेखम्। आत्म्वषय गतं सङ्ग।तकम् । पेद्(न्तम- 
हावाक्यान। शा क्ततात्पथपय।रो चनरूप((प्र)पज्ात्मकविचारमनुति्(मीति । 
नेपथ्यं पत्रपरेग्रहस्थानम् । इतेरतावत् इदहागच्छेति य।वत् ॥ 

प्रविदय नटे। । आहेति सेषः । कथमिति, तदाह--एषास्मीति। 
अ{ज्ञापयत्वायपुत्रः । नैयोग्।ऽनुष्टेय इते । 

विदतं खदु भनया: । क त।९।त । तदाद - अस्तीलारिना । 

[1 

रण्यमट्वी, तत्र मूर्त् प्रज्वठत् प्रता। न।म दूर।देवारीणां भयजनकववं 
तदेव ज्योतिः तस्य ऽ॥लाः शिखाः ताभेः आसमन्ताद् अव्खीढमास्वा- 
दितं व्याप्तं त्रयाण; भुवनानां ।वेवरमन्मरार येन स तथा । पुनरपि वि 
~) क् @ क 

१. "णकुहरम्' ख, १८, २. धय क. पाठः. ३. पत्वलक्षणः। स एव ख. पाठः. 
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अपिच 
अयाप्युन्मदयातुघधानतरूणीचञ्चत्करास्फारखन- 

4 गते 6 

ठ्यावर्गन्नृकपार्ताटरणितेनयतिराचाङ्गनाः ¦ 
~ सि "र, £ उद्रायन्ति यशांसि यस्य विततेनीदैः भरचण्डानिर- 

्क्ुभ्यत्करिकुम्भकरूटकुहरग्यक्ते रणक्षोणयः ॥ ५ ॥ 

तेन च रान्तपथप्रास्थतेन।त्मनो विनोदार्थं प्रबोध- 
चन्द्रोदयाभिधानं नाटकमभिनतमादिष्टोऽसिमि । तदादिश्यन्तां 
भरता वाणकापरिग्रहाय। 

ष्यते | विश्वेति । विश्वस्मिन् जगते विविवप्रकरिण बल्वीशोयेतेजोगभ- 
स्तिभिः श्रान्ता व्याघ्रा कीर्तियेशो यस्य स तथा | पुवमप्यभिषिक्तं एव 
सन् अर।तिरिक्तराव्यो यद्ीर्यात् नृपतिवःरमिषिक्तः सोऽस्तीत्यवगतमेवे- 
स्यथः ॥ ४ ॥ 

दतश्चासो सवे इलाह । आधपिचेत्यादिना । यस्य यज्ञानि ्व।रचरण- 
समज्ञा रणक्षोणयः सङ्गामभूमयः विरेषणाभिव्यक्तेनदेध्वीनिभिरचकेः अ- 
द्यापि इदानीमपि गायन्ति सोऽस्तीस्यन्वयः ¦ कथम्भूतनौदे रियाद-- प्रच- 
ण्डेति । प्रकर्षेण चण्डन बहुलेन वायुना क्षुभ्यत् कुञ्जराणां मस्तका एव 
कूटवत् कटिनत्व।त् कूटास्तष कुहरं दद्र तेत्र व्यक्तेनौदैः । कथम्भूता 
रणक्षाणय इलाकाङ्घायां विशिनधि--उन्मदेत्यादिना । उद्धतो मदो यासां 
यातुधानानां क्रव्यादानां तरुणीनां चच्वेत् स्फुरत् कराणामास्फाटनेन व्या- 
क्षेपेण व्यावस्गद् विशेषेणाकुरीभवन् नृणां चिरःकप।(खा एव ताराः तेष 
रणितेः शिज्ञतेः सद सृलयन्यः नर्तनं कुवैप्यः पिशाचानामङ्गना वनिता यत्र 
ता रणक्षोणयः तथोक्ताः । तसरभावोऽयापि प्रस्यक्षौकतौ शक्यत इत्यथः ॥५॥ 

: किमिति तद्।दह् ~ तेन्यादिना । शान्तिपथमस्थितेन । 

प्रत्य्प्रवणेनेत्यथेः । किं पुनस्त मय। करणीधमिति, तदाह -- 
तदादिर्यन्तामिति। तस्मादान्ञाप्यन्तां नाव्वशाक्चविदः । तत्तस्रवेशानुकूल- 
कल।पालङ्कृतपात्रपरिग्रहायेस्यथेः । 

१. "ति तदाह ख, त्यत अ!दह' घ. पाटः. २. 'य।माद् ~उ" घ. पाडः, 

३. भ्थै. । अथवा उ* ख पाठः, 

[1 1 श 1 
पि 



१.६ प्रगोधचन्द्रोदये सन्याख्ये 

नटी -- (सकवेरनयम्)(क) अच्चरिअं अच्रिभं । जेण 

तह णिअभुजबटठविक्मेक् णिन्मच्छिअसअल्याअमण्डलेण 

(क) अश्थमाश्चर्यम् । येन तथ। निजमुजवरयेक्रमेकनिभाःितसककरराज- 
मण्डङेनाकणाकृशकटिनक)दण्३९ णड वह रुघनव्षत्सन्ततदारधारानेकरजज॑रततुर- 

उच्चाव चरू१द६१।९अदकारण॥वरकरमां देसंस्कराश्रयान्तःकरणगुहा 
नेपथ्यम् । तत्र स्थितामुत्छृश्पुरुप्थप्रापिरैतुखत् आया बुद्धि संबुध्या 
प्राथयति -- आर्ये इते । प्रविश्यानुक्रपेन ।स्थता । महदादि जगत 
नाटयत(ते नटी बुद्धिः आद । एषास्मीत्यादिन( । आत्मानुकूल्यमावेदित- 
मिपपर्थः । प्रव्यर्थिप्थ्वीति प्रतिबिद्धकमेणां फरपङ्।क्तेरामेधीयते । तत्यतयां 
रागादयः । त एवारण्यवद् वपाम् हहेतुत्व(त् अरण्य, तत्र मृच्छत् प्रवर्मानं 
प्रकषण तापकं च उरोतेस्तेजरोस्य उठा या तथोक्ता । भिःश्रयस- 
मुवः परेत्राता गोपाः । मूमिपाटान् क्षुद्रकमेफलमात्रशरणान् । प्रसभ- 
मव्यथंम् असिपिवेकः । ठरुतावदाह्ृादहेतुत्वात् र्ता । सेव ममेत्रवदुपकार- 
हेतुत्वान्भित्रम् । तेन मित्रेण जित्वा | क्षुद्रतरफठाभिरषापरिदारेणात्मवशं 
नीत्वा साम्राज्ये प्रत्यगज्ह्मणोरेकत्वलक्षणे । कतिवमौ क्षेत्रज्ञः । नरप- 
कानामुपासकानां तर्कः प्रधाने मुख्यऽ पेक।र । पूवेमपि ब्रह्मेव सन् 
म्रमापीहेन पुनरपि त्रद्यभावं प्रमितो येन तर्केण सोऽस्त।ति शाख्चताद्यये- 
परयालाचन4 समधिगतमियथः । किच लकेकभ।१।देभिरपि तालर्य- 
प्रतिपाचे।ऽसा्वेवत्याह -- अ।५चति । ।ेशाचाङ्गना इस्युपटक्षणमसंस्छतजं- 
नानाम् । कारेकुम्भमकूटकुहरवत्तमोबहुलखान्तःकरणाभिव्यक्तेः प्राकृत।देभाषा- 
(वरोपरपि धम्।(द'तेपादनदरणासमतच्वचिन्तेवापाद्यत इति भावः । तेन 
च २।*२२स्र५६९५ननुसरत्। स्वरूपानुसन्धानाय शार्ररकरास्ञश्रवणादि- 
षय यस्मादहं नयुक्तः तस्माद् । भरता वे।१२।९यः । वर्णिका वेषाः । प्रक- 
टेषराग्य।दसम्वादना।त , य।वत् । अथवा तत्तच्छास्चायस्य सग्प्ररभरणाद् ` 
भरताः आचाय।: । तदाद्र। न।न शुश्रूषा।दन। समावजंनम् ) तदनुरूप- 
नभ्रतादिरक्षणवणिकाग्रहणं ,करणयमिति भावः ॥ 

नट। । सनिस्मयमित्यापगतम् । उक्त -- 
“उपरुन्पै। ।१रद्धस्य. पूकलपनया नृणाम् । 
अह। खेत्वतदिति य भावो सिस्नय एव सः ॥' 

१, (त्रानं क. पटिः. 



प्रथमोऽङ्कः । १७ 

आकिण्णाकिटकटिणकोअण्डदण्डवहटघणवरिसन्तसन्त भस 

रधारानिअरजज्जरिजन्ततुरंअतरंअमाटं, णिरन्तरणिवडन्त- 
तिक्खछखग्गविक्खित्तसहत्थसत्थपलटिअत्तोत्तङ्गमाअगमहाम - 
हीअरसहस्स, भममन्तमुअदण्डमन्दव्टाहिहादघुण्णन्तस्अलठ. 

पत्तिसलिठसघाअ, कण्णसेण्णसाअरं णिम्महिअ महुमहणे- 

णन्व खीरसमृद आसादिआ समरविजअदच्छी । तस्स सपद् 

सञअन्मुणिअणसिदखाअणिञ्जो कटं इरिसा उवसमो संवुत्तो । 
~ न 

ज्गतरञ्गमाल, निरन्तरनिपतत्तीक्ष्णवडगविक्षिप्तस्वटम्त य सख्रपयस्तात्त्मातङ्गमहा- 

महीधरसहस्रं, ्रमदूभुजदण्डमन्दराभिघातघूणमानसकल्पत्तिसरिरसङ्खाते कणं 

सेन्यसागरं निर्मथ्य मघुमथनेनेव क्षीरसमुद्रमासादिता समरविजयलक्ष्मीः । तस्य 
साम्प्रतं सकटमुनिजनशछाघनीयः कथमीश उपशमः संवृत्तः । 
मी क श [8 ` त ए, 

इति । तदेव बहिरिहाद । आश्वयमाश्वयम् ! येन तथा निजभुजवरविक्रभेक- 
निभत्सितसकटराजमण्डलनाकणक्रएटकाटनकादण्डदण्डवदहठघनवषत्सन्तत 
शरधारानिकरजजरत्तरङ्गतरङ्गमाठं निरन्तरनिपतकतीक्ष्णखडगविक्षिप्तस्वहस्त 
श्षपयस्तततङ्गमातङ्गमहामहीधरसदखं म्रमदभुजदण्डमन्दराभिषातघूणमा- 
नसकलपत्तिसटिटसङ्खातं कणसेन्यसागरं निमेथ्य मधुमथननेव क्षीरसमुद्र 
मासादिता समरविजयटक्ष्मीः । तस्य साम्प्रते सकटमुनिजनश्।घनीयः 
कथमीदरा उपरमः सेवृत्तः । स्वदहस्तशखपयस्ता हस्ताहतिभिर्वियोजित- 
प्राणाः । चिरकालार्जिततपसामपि महतां दुःशक ण्वायमुपश्मः। एवं- 
विधस्य तु गोपाटस्य सुद्र एवायम् । अता विन्ध्यप्रवनादि वद सम्भावितं 
एवेति भावः। 

दमुषीपक्षे योजना -- अध्यात्मचिन्तान्यवसितमाटक्षय विरोधमिव 
मन्वाना पृच्छति बुद्धिः -- आश्चथेमिव्यादिना । कुत्सितमरणं श्षुद्र- 
फटं कर्मं साधयतीति कणश्चब्दनाहङ्कारो यद्यत । तत्सेन्यं रागद्रषादिरक्ष- 
णम् । तदेव सागरवत् सागरः । तं विरिनष्टि - आकर्णेत्यादिना । 
दढगृहीतयुक्तिकोदण्डमुक्तानैष्टापतिप्रसज्ञनपएषत्कविशीयेदुग्रहातिग्रहरक्षणाः 

१, (त॒ इव भातीति श. ग. घ. पाटः. 
1) 
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सूत्रधारः -- अयं ! निसगंसोम्यमेव बाह्य ञ्योति 
कुतोऽपि कारणात् प्राप्तविक्रियमपि पुनः स्वभाव एवावतिष्ठते। 
यतः सकटमभृपालकुटप्रलयकालाभिरुद्रेण चेदिपतिना समु- 
म्मूटितं चन्द्रान्वयपार्थिवानां प्रथिव्यामाधिपत्यं स्थिरीकत- 
मयमस्य सरम्भः । पद्य तथा -- 

कल्पान्तवातसक्षोभर्ङ्खितारोषभभ्रतः। 
धर्यप्रतादमर्यादास्ता एव हि महोदधेः ॥ £ ॥ 
अपिच । मगवन्नारायणांरसम्भता भतहिताय तथा- 

विधपोरुषभषणाः पुरूषाः क्षितिमवतीय॑निष्पादितङ्कत्याः 

तुरङ्गा एव तरङ्गवत् क्षाभकतवात् तगङ्गमासा यस्य स तथा ` मातङ्गशब्देन 
पापापुवरूपकूटमुच्यत । पत्तिराब्दनागम।पायधमवजञ्जन्तुसमूहोऽभिधीयते । 
एवविधजटधिविखागनं तकेणापारवाग्बाहनाधिक्षिप्तबो द्धादिपाषण्डराजाप- 
शदङ्षतन यन वादकठल्हजयश्रीः प्राप्िव्यथः । तस्य कथमिति । परागििषय - 
त्वात् प्रजापतिसृष्टेः मनुष्याणां सहस्रप्वि त्यादिनाधिकारिणां दुलभलाद् 
विशेषतश्वादङ्रप्रचरमाचदमायवठपरपत्रिधिषु व्यापृतत्ादनुपपन्न एवायं 
भातीत्यारय इति । 

सत्यमवं, तथापि न कदाचिदपि प्रकृतेरन्यथाभावः । नेमित्तिकस्य 
त॒निमित्तापायेऽपगमाद् यथापुरमेवावस्थाने सम्भवतीत्याह - आर्थे 

इत्यादिन । कुताऽपि कारणादिव्यभागि । तदेवं विकरियानिमित्तमाह - 
यत इत्यादिना । 

कथे तर्हिं तस्य प्रकृत्यवस्थानमिवयाकारक्षायां टष्टन्तन दशै. 
यति-- पद्षेत्यादिना । तथेति । अनुपमक्षुब्पजरषिभेव तावत् प्रत्य- 
्वीकुर्वित्यथः । धैय विक्रियाभावः । उक्तं च -- 

““"चापटेनानुपहता सवौर्थष्वविकत्थना । 
स्वाभाविकी चित्तवृ्तिर्धयमित्यमिधीयते ॥'' 

इति । प्रसादः स्वाच्छ्यम् । मयादा सीमा ॥ ६ ॥ 
तथाविधपारुषभ्रूषणा इति । तत्र पांरषं नाम 

१, "व क्रियतामित्याह, २. णण्ण'ख.पा; 



पथ ऽकः । १९ 

पुनः शान्तिमेव प्रप्यन्ते। तथाहि परशुराममेवाकलयतु भवती 

तावत् । 

येन त्रिःसप्तङ्कत्ो चृपवहुलवसामांसमस्तिप्कपङ्क- 
प्राग्मारेऽकारि भूरिच्युनमधिरसरिदारिपूरऽभिषेकः । 

यस्य खरीवालब्रद्धावधि निधनविधौ निदैयो विश्रुतोऽसौ 
राजन्योच्चांसक्रुटन्टनपटुरटदारधारः कुठारः ॥ ७ ॥ 

सोऽपि स्ववीयौदवतायं भृम- 
भारं सम॒त्खवाय कुट चपाणाम् | 

प्रशान्तकोपञ्वटनस्तवाोभेः 

श्रीमान् पुनः शाम्यति जामदग्न्यः ॥ < ॥ 

तथायमपि कृतकर्तव्यः सम्प्रति परां शान्ति पपरन्नः । 

 शश्ोमा विलासो माधुय स्थेय गाम्भीयमव च । धि 

लठितोदायतजांसि स्क्भदास्तु पारुपाः ॥` 

इति । त एव भूषणं येषां ते तथा । अस्मदादीनां मनसाप्यचिन्त्यन्यापार- 

समलङ्कृता इत्यथः । 

वसा मांसस्नहः मस्तिष्क प्रटम् । ्रारमारा नाम सटिटसन्दोह- 

गतारवीचीनजम्बानिकुरम्बम् । रवार द्ावधीति । स््वादीन् वजयि- 
तेद्यर्थः । निधनं प्श्चत्वम् । तस्य विधा करण । राजन्याः राजानः 

तेषामुचुक्नतम् अंस एव कूटवत् कटारलात् कूटः तस्य चटनं भेदनं तस्मिन 

पटुरक्षो रयन् शब्दं कुर्वन् (कटारे ? कटारधार।) यस्य स तथा ॥ ७ ॥ 
अवता वरोप्य । समुत्खाय समुन्मूल्य । एवेविधपराक्रमपीरभ्रान्त- 

शुवनत्रयोऽपि भगवान् परशुरामः पुनः कृतक्रसयतात् प्रकृतिं प्रतिपद्यमानः 

स्वभावादेरवे शंसमीतीत्यथः ॥ ८ ॥ 
इदानीं दाष्टीन्तिकमाह- -तथेदयादिना । 

१, 'रोऽस््नांस क, पायः. २. स्वः ख पाठ. ३. 'कटोरोः ग. च . पाट; 

४, च्व दामं गत इव्यथः ख. पाः, 
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येन च 

विवेकेनेव निभित्य कणं मोहमिवोजितम् । 
श्रीकीर्तिवभेनरपतेर्बोधस्येबोदयः कृतः ॥ ९ ॥ 

(नेपथ्ये) 

आः पाप ! हेटषाधम ! कथमस्मास्च जीवत्सु स्वा- 
मिनो महामोहस्य विवेकसकाश्ात् पराजयमरदाहरपि । 

एवं तावदध्यासमोपदेशित्वाद् नाटकस्य स्वतः प्रशान्तो ऽधिकारी पर- 
साधितः । इदानीं वर्तिष्यमाणाध्यातसमकथां प्रस्वोति -- येन चेत्यादिना। 
येन गोपाठेन श्रीकीकिवमनृपतेरुदथो निरतिश्षयेश्वयेक्षलितया सर्वतः प्रयो - 
तमानत्वं कृतो निष्पादित इत्यन्वयः । किमिवेत्याह -- बोधस्यवोदयः 
क्रेत इति । किं फृलेव्यत आद -- मोदमिवोर्जितं कण निर्जियेति । कथ- 
म्मूतेनेत्याह -- क्ण॑मिवोजितं मोहं नीर्जैत्य स्थितेन बिवेकेनेयथः ॥ ९ ॥ 

अथवा चेदिपतिनेत्यदेरन्योऽथः । सकलानियन्तृत्रह्मचितिरेव पतिः 
स्वामी यस्य, सोऽयं चिस्पतिरेवाहङ्कारः तेन चेदिपतिना चन्द्रवदाहादक- 
वेदिकमार अन्द्रान्वयः । ठलोकायतीकृतसर्वशास्नाथंस्य सन्मागेस्थापन््ष 
प्रवृत्तत्वात् तस्य च निर्वर्तितत्वात् उपपन्ना शान्तिरिति भावः । येनं च 
स्पेणादङ्कारमाभासीक्कलातज्ञानमापादितं, यथा खल्वहङ्कारादिवदूर्भितं मोहं 
निर्जित्य विवेकेन सम्यग्ज्ञानं सम्पादितमेवमित्यथं इति 

एवं तावद् विवेकेनेवोर्जितं मोहं निर्जित्य बोधस्यवादय इति च्छन्त- 
न्याजेन मुख्याधिकारिणः सम्यग््ञानो पत्तिरमिदिता । तत्र माहं नि्जित्येति 
वञजपरातोपमं वचनमाकण्यांसहमानोऽङ्कखक्ृष्टमददन्तिवदुद्रवमुज्जम्भते म- 
दन इलाह - नेपथ्ये इयादिना। इत आरभ्योत्तरग्न्थसन्दर्भेण नाट्कापे- 

 ्वितस्वभावाख्यानरूपकाचल इारदश्नपूवैकं विवेकमहामोहयोजेयप्यस्या- 
भेनयेन वेदान्तशा्ञरदस्याथं र^एटयतीत्यासमघनस्तात्पर्यार्थः । तत्र त- 
-महामोहसाराङ्कररूपमनङ्कं मूर्तिमत्तेन रूपयन्तुपेशष्यपश्चमुपक्चिप्ति-आः 
वापेत्यारिना । आः इति क्रोधवचने । राधकापञ्यद || 

५ 

(गि , ति, 1 ~ = सन ५ 

१, “च निक्पणेनाहु' क. ग, घ, पाटः, 



प्रथमोऽङ्कः । ९१ 

सूत्रधारः -- (ससंभ्रमं विरोक्य) आये ! इतस्ताक्त् । 
उन्तुङकपीवरङुचदयपीडिताङ्ग- 

मालिङ्ितः पुलकितेन भुजेन रत्या । 

श्रीमाञ् जगन्ति मदयन् नयनाभिरामः 

कामोऽयमेति मद्घूणितनेत्रपद्मः ॥ १० ॥ 

महचनाच्वायमुपजातक्रोध इव लक्ष्यते। तदपप्तरम- 

मेवास्माकमितः श्रेयः । (निष्कान्तो) 
प्रस्तावना । 

(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टः कामो रतिश्च ।) 

कामः - (सक्रोधम् । आः पापेति पूवाक्तमेव पटित्वा) ननु रेरे 

भरताधम ! । 

प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि राख्रसम्भवस्तावत् । 
निपतन्ति टषटिविरिखा यावन्नेन्दीवराक्षीणाम् ॥ ११॥ 

ससम्श्रममिति । न चिदपि स्थाडु पांयेत इत्याशय । यस्बात् 
क्धरपदर्पो विवेकं विनाशयति, तस्मादितोऽन्यत्र गच्छाम इति मन्वान 
आह -- तदपसरणमिति । 

प्रस्लावनेति । वरतिष्यमाणार्थौपक्षेप इयथः । 

रे रे अरे नखरे ! कृतस्त्योऽयं विवेकः यस्स्क्या बङ्गङ्धानहेयु 

हृदः । अगह्वसेस्कारसधी चीनाशयानामपि तावदेव नतु विके सम्भा्ते 
याकिन्दीवरनयनानामपाङ्गपरिष्वङ्गः । अन्येषां तु का वातंत्कतदह्ि-- 

प्रमवतीलयादिना॥ ११॥ 
नेपथ्ये इलदेरपरा योजना । यस्मादुक्तविशेषणेन तर्केण श्रवणादि 

सम्पादनाय व्यवसापिनो बयं तस्माद् विष्णुभक्त्यनुग्रहं शिरस संगृह्य तत् 
स्वादयाम ` श्येवम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'टत्राथशब्दोपात्तानायधिकारिषां 
व्यवसाय इत्यभाणि । अधुना 

पर्याप, 2३. कादिकंनाः क, घ, पाठः, ३, ताः क, पाड, | 
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अपिच 
रम्यं हम्येतरं नवाः सुनयना गुज्ञद् दिरेफा लताः 

प्रान्मीटन्नवमदधिकासरभया वाताः सचन्द्रा क्षपाः 

इयेतानि जयन्ति हन्त परितः शसख्माण्यमाघानि मे 
तद् भोः! कीदगसा विवेकविभवः कीडक् प्रबोधोद्यः ॥ 

रतिः -- क) अभ्जउत्त ! गरूभो क्खु महाराअमहा- 
मोहस्स पडिवक्खो विवेआ त्ति तक्छेमि | 

कामः -- पिये ! कुतस्तवेदं सख्रीस्वभावस्चटभं विवेकाद् 
भयमुत्पन्नम् । परय -- 

ऋ ®+ (~ 

अपि यदि विरिखाः रारासन वा 

कुसुममयं ससुरासुर तथापि | 

(क) आर्यपुत्र ! गरीयान् खन महाराजमहामोदस्य प्रतिपक्षो विधेक 
इति त्कयामि । 

'“सन्यासिनाऽपि घ्यन्तं देवसन्दषिताद्चययाः |“ 

इति न्यायादमृदितकषायाणामन्तःकरणगुहायामेव कामादिप्रतिबन्धसद्धाव- 
माह -- नेपथ्यं इयादिना । ससम्म्रमामिति । यदा खट कामादिप्रतिष 
न्धोऽङकरितस्तदेवास्य चपरमालाचनं भवतीलयथः । अघुना पुद्षाथैविरो- 
धिषु रतिर्पातिरेव प्रधान इति तदिखासमव तावदाह -- उनुङ्गेत्यादिना । 
तदपसरणमिति । मनसिजप्रतिबन्धनाधिकारितं विनष्टम्रायमिति भावः । 
ततः प्रविश्चति यथानिर्दिएटः काम दति । सम्प्रति कामार्धानमेव जाते 
-जगदिल्थः } कामाघीनतामव द्यति -- रेरे इयादिना । अस्पमप्य- 
वकार प्रतिटभ्यास्माधीनतामेवापादयव्यनङ्ग इति भावः । 

हम्यतरुं सोधरिखरम् । दिरेफाः शिकीमुखाः ॥ १२ ॥ 
रातिः । आयेपुप्र ! गरीयान् खलु महाराजमहामोहस्य प्रतिपक्षो 

विवेके इति तकंयामि । 
१, ्प्रभमद' स. पाठः. २ तत्पं स्वल्पमःग. घ. पाडः 

॥ 

1 1 



प्रथमोऽङ्कः । २३ 

मम खगदखिट वरोरु ! ना्ञा- 

मिदमतिलङ्खय धृति मुहतंमेति ॥ १३॥ 
तथाहि - 

अहल्याया जारः स॒रपतिरभदातमतनयां 

प्रजानाथोऽयासीदेभजन गुरारिन्दरवटाम् । 

इति प्रायः को वान पदमपद्ऽकायेत मया 
श्रमो मह्ाणानां क इव भुवनान्माथविधिषु ॥ १४॥ 

रतिः -- क) अञ्जउन्त! एव्वं एदं । तहवि महासहा- 

असम्पण्णा सद्धिदव्वा अरादी । जदोस्स जमणिमप्पमुहा 
अमचा महाबन्टधा सुणीअन्दि । 

कामः-- प्रिये! यानेतान् राज्ञा विवेकस्य बलवतो यमा- 

दीनष्टावमात्यान् पदयनि, त एते नियतमस्माभिरभियुक्तमा- 
त्राद् द्रागेव विधरिष्यन्ते । तथाहि -- 
ए 1 न > = = ~~~ ----- प त ण जान कन ००क१७०१ 

(क) आर्यपुत्र ! एवमतत् । तथापि मह[सहायसम्पन्नः शाङ्कित- 
व्योऽराति. । यतोऽस्य यमनियमप्रमुखा अमात्या महावलः श्रयन्ते | 

-------~---~-~---- -~----------~ ~ 

अपि यदीति- समस्तमिदं जगत् कामपरवश्मवलयथः ।॥ १३॥ 

तदेव दरयति - अहल्याया इत्यादिना । अपदे अशाखरीये 
विषये को वा पद् न प्रापितः । उन्माथ नाम सर्वसाङ्कययम्पादनम् ॥ १४॥ 

रतिः । आर्यपुत्र ! एवमेतत् । तथापि महासहायसम्पन्नः श्धित- 
ग्योऽरातिः । यतोऽस्य यमनियमप्रमुख। अमालया महावलठाः श्रयन्ते । ` 

नन्वेते यमादयो वराका अस्मत्सम्प्रयागमात्रादेव स्वस्वरूपणेव 
वियोक्ष्यन्ते इत्याह - परिये इत्यादिना । अभियुक्तमात्रात सम््रयोगादेव 
केवटं द्राक् इटिति बिधरिष्यन्ते शकठीकरिष्यन्त । 

क १1 

१, श्थे' ख. पाठः. २. "धननाः ख. ग. पाठः. ३. नन्तीष्या घ, पाड 
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अहिंसा केव कोषस्य ब्रह्मचर्यादयो भम । 
ोमस्य पुरतः केऽमी सलयास्तथापरिमह्टाः ॥ १५॥ 
यमनियमासनपाणायामप्रयाहारप्यानधारमाक्षभौभ- 

यस्तु॒निर्विकारच्तेकसाध्यत्वादीषत्करसमुन्मूरखना श्व । 
अपिच खिय एव्रामीषां कृत्यास्तनेतेऽस्मद्रोचर एब न धतन्ते । 
यतः 

सन्तु विलखोकनभाषणवेखासपारहासकटिपरिरम्भाः | 
स्मरणमपि कामेनीनामरमिह मनसो विकाराय॥ १६॥ 

विक्ोषतश्चैते मदमानमात्सयैदम्भस्तम्भखोभादिभिर- 
स्मत्स्वामिवह्भेरभियज्यमाना नरपतिमन्त्रिणोऽधमेमेवाश्रयि- 
ष्यन्ते। =  , 

तदेव दशयति -- लथाहीटयादिना । ब्रह्मचयौदिषर्मप्रधानंत्वाद् 
यमादीनां तदभावे रंषत्करेणाल्पव्यापारेण सुसाध्योन्मूलना एवेलरषः । 
कृत्यानां नाशहेतुत्वाद् मनागप्यबलप्रसङ्गश्चद वदर्वम्भाविन्यन्प्राततििति 
मावः ॥ १५ ॥ , | _ 

विखोकन प्रश्चणम् । भाषणं वाक्सम्मिश्रणम् । विटासो नाम 

धयानासनङूयनानां हस्तमभूनेत्रकर्मणां चेव । 
उत्पद्यते विशेषो यः शिष्टः स तु विरासः स्यात् ॥ 

हदि शरङ्खारचेष्टाविशेषः । परिहासः भ्रगत्भोक्तिः । केठिः क्रीडा । एते 
तावत् सन्तु तिष्ठन्तु । अस्मदभिप्रायसिद्धये परं स्मरणमेवालमित्याद -- 
स्मरणमपीति ॥ १६ ॥ 

किञ्चात्र न योषिदपेक्षा, मनोवृत्तिमिरेव ससाध्या इत्याह--विश्रो- 
चतश्चेति । मदो नामाविच्यानिमित्तो मनस उद्रेकः । प्रीतिनिवेतिनित्तेति 
योषत् । यथवा -- „ 

‹ घ एव स्वाचुककूल्येन द शैयज्नखिटं जगत् । 
यक्किश्चित्कास्तिं चास्य क्वन् मद उदाहृतः ॥" 

त-न 

१, (यं भवत्यम' ख. पाठः, २. श्त्या क. पाटः. ३. गगा" न्घ. पाडः, 



प्रथमोऽङ्कः । २५ 

रतिः--क) सुदं मए तुह्माणं समदमविवेअप्पहदीणं च 
एक उप्पत्तित्थाणं ति । 

कामः -आः परिये ! किमुच्यत एकरम॒त्पत्तिस्थानमिति | 

नजु जनक एवास्माकमभिन्नः । तथाटि -- 
सम्भृतः प्रथममिहेश्वरस्य सङ्ग- 

न्मायायां मन इति विश्चुतस्तनजः | 
त्ररोक्यं सकटमिदे विस्ज्य मृय- 

स्तेनाथो जनितमिदं कुलृटय नः ॥ २७ ॥ 
ना ~ --९ १ 

(क) श्रत मया युष्माकं शमदमविवेकप्रभृतीनां चकमुन्पन्तिम्थानामाति। 

इति । मानथित्तसमुज्नतिः । उक्तं च -- 
'“अभिमानमपि प्राहुः स्वपौरुषगुणाश्रयाम् ' 
प्रतीति सुखमात्राणां महतीनां समुद्धवाम 

इति । मात्सर्य परगुणासरिष्णुत्वम् । दम्मो धमध्याजतम् । स्तम्भ उगाणित 
गुवोदितया दण्डवस्स्थितिः । आदिशब्देनाहङ्कारादया गद्यन्ते । नरपतिमे 
हामोहः। एतेष्वन्यतमोऽपि चेदनुवतते तद्यसा न पुरुपाथयाग्य इति भावः। 

रतिः । श्रतं मया युष्माकं शमदमविवकग्रभृतीनां चेकमुतत्ति- 
शथानमिति । चकाराद् विवेकमहामोहयोरपि समानान्वयत्वं श्रतमिय्थः । 
समानजन्मभूमिकानां विवादो न घटनामन्चतीति र्याकतम् | 

किमुच्यत इत्यादेरयमथः- एकमुसत्तिस्थ(नमिति त्वया न वचनी- 
यम् । यतो जनकेकत्वमात्रमेवास्माकम् । नखलु जनन्येका । नापि तथाविध 
सोष्टदमिति । जनकेकत्वमेव दरयति - सम्भनः प्रथममित्यादिना। 
अयमथः -- कालकमविपाकपिक्षया परमेश्वरस्य असङ्गोद।सीनम्बभावस 
मायानिमित्त एव मायायामुह्ठासरक्षणः सङ्गः मन्न(यन । तन चाहासेन 
समुह्छासिता माया महत्तत्वापरनामधेयं मनो नाम तनयमजीजनत् । तेन 
च मनसा भूभूधरसरित्सागरादिटक्षणभतभोतिकप्रपञ्चप्राक्रयाप्रकारणास्माक 

महामोदादीनां विवेकप्रभृतीनां च कुरदयं विजम्मितमिति ।॥.१७ ॥ 
१, भश्ीनत्ः घ, पाठ 

1 
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तस्य च प्रवृत्तिनिवृत्ती ढे. धर्मपलन्यो । तयोः प्रवृच्यां 
समुत्पन्नं मह मोहप्रधानमेकं कुटम् । निवृच्यां च हितीयं 

विषेकप्रधानमिति | 
रतिः- (क) अञ्जउत्त! जह् एव्वं, ता किंणिमितं 

वुद्याणं सोअराण वि हैरिसं वेरम् । 
कामः -- परिये! 

एकामिषप्रभवमेव महीपतीनाः 

मुञ्ज॒म्भते जगति वैरमिति प्रसिद्धम् । 
पृथ्वीनिमिन्तमभवत् कृरुपाण्डवानां 

तीत्रस्तथा हि मुवनक्षयक्रद् विरोधः ॥ १८ ॥ 
सर्वमेवैतज्जगदस्माकं पित्यमुपार्जनम् । तच्चास्माभि- 

रतातवह्यभतया सवेमेवाक्रान्तम् । तेषां तु विरः प्रचारः । 
तेनेते पापाः साम्प्रतं पितरमस्मां धोन्मख्यितुम॒यताः । 

(क) आयेपुत्र ! ययेवं, तत् किंनिमित्तं युष्माकं सोदराणामपि 
ईद वैरम् । 
नक --------- ---------~ "न ---- -------------------- ----~~~-~---~---~ 

वंशोदयमेव विशदयन्मातृमेदमाह-- तस्य चलाना । मोदनिव- 
न्धनत्वात् प्रवृत्तेस्तस्राधान्य, विवेकायत्तत्वात् नितवरत्तरपि तस्ाधान्यमिति । 

रतिः । आर्यपुत्र ! यचेवे तत् किन्निमित्तं युष्माकं सोदराणामपि 
इटश्च वैरम् । 

कामः । किमप्रसिद्धवत् पृच्छचत इत्याह -- पिये इत्यादिना । 
आमिषं नाम मोज्यो विषय उच्यते । एकविषयविषक्ततयान्योन्यकठह्- 
कोठादकाङ्कुरता खट सदोदराणामपि प्रसिद्धेति भावः ॥ १८ ॥ 

तदज्र कथमिति चेत् तदाह - स्ष॑मेवेलदिति । पिरयमुपाभन- 
भिति । मनःस्पन्दनामात्रपरिकसितं स्वम्रप्रपश्चवदित्यथः । हन्त तहिं 

"~ ~------------ ~~~ यान भ भण ० काक क-म 

ददोयन् ' ख. पाठः. २. पानक", ३, 'तमस्मत्कुङ स्व' क. पाई 
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रतिः-- क) सान्तं पावे सान्तं पावम् । अञ्जउत्त } किं 
एदं पावं विदेसमत्तेण तेहि आगरद्धम् , अहवा उवाओ वि 

को वि एत्थ मन्तिदं । 
कामः-- प्रिये! अस्त्यत्र किञ्चिनिनिगूटं चीजम्। 

रतिः -- (ख) अञ्जउत्त! ता किं ण उग्घाडीभदि | 

कामः -- प्रिये! भवती स्स्विभावाद् भीरुरिति न 
दारुणकमे पापीयसामुदादियते । 

रतिः -- ग) (सभयम्) अञ्जउत्त ! केरिसं तम् । 
(क) रान्तं पापं शान्तं पापम् । आयधुत्र ! किमेतत् पपं विद्वेषमात्रेण 

तेरारग्धम् , अथवा उपायोऽपि कोऽप्यत्र मन्नितः । 
(ख) आयपुत्र ! तत् कं नेद्धास्यते । 

(ग) आयैपुत्र ! कीदशं तत् । 

स्मि सामि संविभज्य स्वे स्वे विषये स्वैरं विहरतां, किमिति विग्रदेणति 
चेत् तत्राह -- तचास्माभिरित्यारिना । अस्मत्पिता तावत् प्रवच्यामेवे 
्रहृया भ्रणयपरवशः । तेन तया प्ररितोऽप्म नेव खाटप्रति । तेपां तु प्रय 

ॐ क 

ङ्मात्राग्रह एव, न रखोकवत्तान्तविटत। । अतस्तेष्वनास्थेति भावः । 

र्तिः । शान्त पापं शन्तं पपम् । आयपुत्र ! किमेतत् पापं 
विद्रषमात्रेण तैरारन्धम् , अथवा उपयोऽपि कञ्प्यत्र मन्त्रितः । पितर 
मस्मांश्वन्मूखयितमुयता इत्यतिकट)रतरकमकरणादश्रवणजातसन्तास्। 
सायोपं शान्तं पापं शान्तं पापमिदयुक्तवतीदय्थः । 

निगद प्रच्छन्नम् । बीजं कारणम् । 

रतिः । आर्यपुत्र ! तत् किं नोद्धाखयते | 

स्नीणां नैसर्गिकी खल्वधीरतेति तां सम्भावयन्नाह - भवतीति 
भीस्मैयशीटा । 

रालः । आर्यपुत्र ! कीदरं तत् । 
१, (अतस्तया प्रेषितो, >. पमपिद्रे क. पाठ 
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कामः--ग्रिये | न भेतव्यं न मेतव्यम् । हताशानां म- 

रथमात्रमेवेतत । आस्ति किटेषा किंवदन्ती -- अस्माकं 

कुटे काटरात्रिकल्पा विद्या नाम राक्षसी समुत्पत्स्यत इति । 

रनिः-- क) (समयम्) हद्धी, कधं उण अद्याणं कुठे 
रक्खासि त्ति ववदि मे हिअअम् | 

कारः: -भ्रियं ! न भतव्यं न भतव्यम्। केवदन्तीमत्र- 

मेतत् । 

रतिः -- ८ अह ताए रक्खसीए क कादव्वम् | 

काम्:ः--प्रेय ! आस्त किटषा प्राजापत्या सरस्वता-- 
~~ क~ ~ नन ~ ~ 

क) हा धिक्, कथं पुनरस्माकं कुरे राक्षसीति वेपते मे हृदयम् । 

(ग) अथ तया राक्षस्या किं कतेन्यम् । 
[क वा का) 

न तत् कार्यक्षम भवतीत्याह--पिये इति । हताञञानां देवसामग्री 
रहितानां मनाः थमात्रमवेतत् न सुसम्पादमित्य्थः । ननु नास्त्येव तर्हि 
कारणम् । अस्व्यव, किन्तु गण्यं न भवतीत्याह -- अस्ति किठेति 
किवदन्ती निमूटजनप्रवादः । यथा खलु कल्पान्तकाटरुद्रम्ाणकान्ता 
काठराधिन(मपया चक्तिरभरिटसंदहत्येपि प्राणिकरतपुण्यापुण्यतत्सस्कारादिकं 
वजायव्वंव सहर । विद्या पुनरनकजन्मकरृतसुकृताप्रकवशाद् गुरुदवता 

प्रसादलन्धस्वादयमात्रणादङ्कारादि प्रमुखं कृत्स्नमेव प्रपञ्चं निर्दयमेव रन्द- 
हीति । अत ईषद् समाप्त्या काटरात्रिकल्पेयथंः । 

रलिः। हा पिक; कथं पुनरस्माकं कुठे राक्षसीति वेपते मे 
हदयम् । 

न भयाय कल्पत इयाह् - केव दन्तीमाच्नमिति । 

रतिः । अथ तय् राक्षस्या के कतव्यम् । 

कतव्यविशेषं दरयन्नाह - अस्तीति । प्रजापतेरियं प्राजापत्या 
हैरण्यगभेश्रतिरक्षणा भारती । 
[का 

ज ० ~ णा क वि = ० मकः = ० 

१, नत्तचयाखि ग, पाटः, २, "कृ" क. पाठः. ३. 'दह।त' ख. पाठः, 
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पुसः सङ्गसमुञ्ज्चितस्य गृहिणी मायेति तेनाप्यसा- 
वसप्ष्टापि मनः प्रसुय तनयं टोकानसूत क्रमात् । 

तस्मादेव जनिष्यते पुनरसौ विति कन्या यया 
तातस्ते च सहोद्राश्च जननी सवं च भक्ष्यं टम् ॥१९॥ 

रतिः -- क) (सत्रासोत्कम्पम्) अञ्जउनत्त | परित्ताआहि 

परित्ताआहि । इति मतरमालिङ्गति ।) 

कामः -- (स्पदीसुखमभिनीय स्वगतम् ) 

स्फुरद्रोमोद्धेदस्तरखतरताराकुटददोा 
भयोत्कम्पोजङगस्तनयुगभरातङ्गखुभग ¦ । 

अधीराक्ष्या गुञ्ञन्मणिवल्यदोवेष्टिरचितः 

परीरम्भो मोद जनयति च समोहयति च ॥२०॥ 
णि 

(क) आयैपूत्र ! परित्रायख परित्रायख । 
~~न न = -- - -~-~---~~-~~-~--~---~-- 

त-न ~ ~ --- ~~ ---- ..--------~~----~- = -~ क ~ त "जग म, 

[ ------~ ~~~ जन्म ~ ~-------~ - न 

तामेवार्थतो दरयति -- पंस इलयादिना । अयमथः - असङ्गो 
दासीनेन परमपुरुषेणाविचारितरमणीया माया ताध्क्सम्बन्धमापाद्यात्मतनयं 
मनो नामासूयत । तन्मनस्तातोभ्स्माकमतिचश्चलतया कदाचिद् विवेका- 
दिभिः परिवृतः स्वयं जडात्मा केनचित् कर्मविपाकेन विवेकवज्ञादुपनिष- 
हव्या विचां नाम कन्यां जनयिष्यति । सा तुं कटोरा स्वोदयमात्रेणात्म 
व्यतिस्किमिखिटं सनिदानमेव दहन्ती दाक्चामावादिव दवाभभिः स्वयमपि 

शेरर्मातीति ॥ १९ ॥ 

रतिः । आयेपुत्र ! परित्राहि ? यस) परखि(हि ? यस्व) । 

स्वगतम् स्ताकोचारणम् । परीरम्भः स्रीणां स्वयेग्रहाश्षः । मोदो 

दषः । तदुद्रेकनिमित्तं चापल्य मोदः ॥ २० ॥ 
न -- ाणोि = ०अ  मषयोकिि 

, भ्याविदाच्र ता!ख. घ. पाटः. २. "ति' ख.पाठः. ३. नति ॥ से. च. पठः, 
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(प्रकाशम् । द्टं पर्प्वञ्य) प्रिये ! न भेतव्यं न भेतव्यम् । अस्मासु 

जीवत्सु कुतो विदयोत्पत्तिः । 

रतिः- (क) अज्जउत्त! किं ताए रक्खसीए उप्पत्ती- 

अद्याण पडिवक्खाण सम्मदा । 

कामः- बाढम् । सा खलु विवेकेन पनिषदेव्यां प्रबाध- 

चन्द्रेण भ्रात्रा समं जनयितव्या ¦ तत्र च सव एवैते शम- 
दमादयः प्रतिपन्नोयोगाः । 

[1 1 त । 

(क) आर्यपुत्र ! किं तस्या राक्षस्या उत्पत्तिरस्माकं प्रतिपक्षाणां 
सम्मता । 

तत्पख्रिणोपायान्तरमपरश्यन्नुपगूहनेने व शास्य प्रगत्मं प्रभाषत 
इत्याह -- न भतन्यभित्यादिना । अस्मासु जीवस्स्विति । अयं 
भावः-- अस्मद्वन्धमात्रे चत् तर्हिं विद्याया वातोपि न सम्भाव्यते, त्रु 
वनमपि व्याकरुर्लीकरय जीवत्सु न कृतोऽपि विद्योत्पत्िः सम्भवति इति । 

नन्वास्मम्भरयः खटु सर्वे, अतः कथमेतद् भ्यवसितमेतैः । नखलु 
स्वपराघाताय कन्यामद्ाहयन्ति । तस्माद् विरुद्धमिव भातीत्यमिप्रयिण 
पृच्छति रतिः । आयपुत्र ! किं तस्या रक्ष्याः उतत्तिरस्माकं प्रतिपक्षाणां 
सम्मता । 

वाट सम्मता । कथमिति तत्राह - सा खल्वित्यादिना । अय- 
मथेः- वेदान्तमह्।वाक्यश्रवणजनिता सहविषया निर्विचिकित्सा परोक्षाका- 
गेण जायमाना बुद्धिवत्तिरविधेति निगच्ते । एत्र च वृत्तावपरोक्षतयावभास- 
मानं निवृत्ताविचं चेतन्यं प्रबोधः । स एव परमानन्द स्वरूपतयाहयादकला- 
अन्द्रवचनद्रः । भ्रातृत्वं च समानसामभ्रीकतया - निरन्तरोत्यन्नत्वात् तेन 
सदेति । 

१. "वं प्राश्वास्य, २, 'तिसम्भव ६ क. ख. घ. पाठः, 

* -~ ----- ---~ - - ~-- ------ -- - -----~-~---+ 
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रतिः-- (क) कह पुण अप्पणो विणासकारिणीए विज्वाए 
उप्पत्ती तेहि दुव्विणीदहिं सिढाहिञजई । 

कामः-- प्रिये! कुलक्षयप्रवृत्तानां पापकारिणां कुतः स्व- 
परषरदयवायमणना । परय -- 

सहजमलिनवक्र भावभाजां 

भवति भवः प्रभवात्मनाराहेतः । 
जंरुधरपदवीमवाप्य धूमो 

उवटनविनारमनुपरयाति नारम् ॥ २१॥ 
[प (नेपथ्य) | 

(क) कथं पुनरातममनो विनाराकारिण्या विाया उदयत्तिस्तदर्विनीतेः 
छाष्यते । 

नतु तथापि सश्टाध स्वोच्छेदाय यत्नोऽनुपपन्न एवेत्यभिप्रायेण 

पृष्छति रतिः। कथं पुनरात्मनो विनाशकारिण्या विद्याया उत्पत्तिः तेदुर्विं 
नीतेः श्ाष्यते । 

(कामः । प्रिये ?) निसगकरुटिलातमनां मानवादीनामिव सुतस- 
म्पादनप्रयासोऽविचारितरमणीय इव्येतमथ दृषटन्तेन दशयन्नाह - पये 
त्यादिना । वक्रभावः कारित्यम् } मव उत्पत्तिः | प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः 
कारणम् । आत्मा स्वयम्| प्रमवातमनारहेतुरिति जनकस्य स्वस्य च नाश्च- 
कारणमिस्यथैः । जरुधरपदवी मेषमागः। यथा खलु बहठोध्वत्वादिविशिष्टे 
धूमो मेधभृयं प्राप्य वषणमेचनादिना वटवदनिलवटेनाटं जाज्वल्यमान- 
मपि ज्वलन विनादयति स्वयमपि दुरात्मा नश्यति, तथह विवेकादयी- 
ऽस्मलद्ेषकारिण इत्यथः । २१ ॥ 

एवेतावदरेषानथेहेतारपुरषाथ सारसङ्गहरूपस्यानङ्गवरारात्मनो दस्ति- 
मत्रमपि दोषमव्रिगणय्य परदापमेव पदयतो दुरात्मनः पृषठीकरृतशाच्रा- 
थस्य सभायां सतामयाह इ ए समुद्रेठसञ्जल्पित समाकण्य तदसहमान)ऽग 
धपुरषायथवरमूलस्तन्भा नवकः प्रवृत्त इत्याह -- नघथ्य दत्यादिना । 

१, “वनतरतरषर्षजो हि वहिर्धियिनवि' दति मृठक्ाशापरार २. विलोपय 
क. खस. पाड ३. प ल. पाट 



३२ परनोधचन्द्रोदये सब्याख्ये 

आः पाप! दुरात्मन्! कथमस्मानेव पापकारिण इत्या. 
क्षिपति । नन रे- 

गुरोरप्यवकिप्तस्य कार्याकायैमजानतः । 
त्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ २२॥ 

इति पोराणिकीं गाथां पुराणविद् उदाहरन्ति । अनन 

चास्माकं जनकेनाहङ्कारानुवर्तिना जगत्पतिः पितैव तावद् 
बद्धः । महामाहादिभिश्च स एव बन्धः सुदृटतां नीतः। 

न जम = शकन ~न "> ~ ~ ~ ---- --- 

अथव। निःश्रेयसे प्रवृत्तानां प्रतिवन्धप्राबल्यात् तत्परिहारे यत्नबाहूल्येन 
भाव्यमित्यभिप्रायेणाघरुना 

(“नहि कल्याणकरत् कश्चिद् दुगेतिं तात ! गच्छति 1" 
इति वचनात् केनचित् कमविपाकेन कस्यापि सुकृतिनः चित्तापवरक एव 
विवेको भवतीदयाह -- नेपथ्य इति । अस्मानेवेति । साधव एव 
सन्तः सम्प्रतमायोपिताषाधुतवभूरिभाराः। अहो विपरीतमुपस्थितमिव्येवका 
रा्थः । ननु शास्राथेज्ञम्भन्येरपि पितृवधादिके क्रियत एव ॒युष्मदीयेरपि 
इत्याशाङ्कयाह -- ननु रे इत्यादिना । अवरिष्तस्य दोषयुक्तस्य । उत्यथं 
प्रतिपन्नस्य उष्टद्धितशाश्चमय।दस्य ॥ २२॥ 

नन्वेवं तर्हिं सकटपुरूषाथसाधनमनोनिरोधनप्रयासोऽकाण्डताण्डवित 
एवेति चेत् तत्राह । अथवा उ्टद्धितसाखमयीदानामनुञ्चासनं शास्रीयमेवे- 
त्युक्तम् । हन्त तहिं मनसः कोऽपराध इति चेत् तत्राह -- अनेनेति । 
अहङ्कारानुवर्तिना अहङ्काराधीनेन मनसा सकटजगत्कारण स प्रत्यगाला 
नित्यञ्चुद्धबुद्धमुक्तपरमानन्दस्वमभावः परमेशरोऽविचास्तिरमणीयकर्वैलभो- 
क्तृतादिलक्षणण्ज्जखण्डेरजेतातमा दुरुच्छेयैरामसात्सम्पादमेन नैवद्ध 
इत्यथः । नन्वेवं तहिं मनोनिरोध एव क्रियतां, किमिति तत्सन्तानोच्छे- 
देनेति चेत् तत्राह -- महामोहादिमििति । दृढत्वं नामात्यन्तानासस्वेन 
सम्प्रतिपज्नशरीरकटत्रपुत्रमित्रमात्रादिषु विकरेष सकरेष॒ वा अहमेव विकटः 
सकलो बेत्यभदामिमानप्रविजेम्भणपरिभ्रमणमिति । 

कम -~~----- ~~ ----- ~^ ~~~ ------- - ~ ~-------~ ~--~~-----~-------~ ~~ ~ ----~-~---- 0 ---ानम, 

, “कार्यं भवति शासनम् ।' इति मृलकोशपाट 



प्रथमोऽङ्कः । ३३ 

कामः-- (समन्तादवलोक्य, प्रिये ! अयमस्माकं कुड उग्रा 
यान् मत्या देष्या सह् विवेक इत एवाभिवर्वते। य एषः-- 

रागादिभिः स्वरसचारिभेरात्तकान्ति- 
निमेत्स्येमान इव मानधनः कृ शाङ्खः ! 

मत्या नितान्तकदटुषीचरतया राशाङ्कः 

कान्त्येव सान्द्रतुहिनान्तरितो विभाति।॥ २३॥ 

तन्न युक्तमिहास्माकमवस्थानम् | 

(इति निप्कान्तो ।) 
विष्कम्भकः ॥ 

समन्ताद् वलोकमेति । अयमथः -- सवतो दिक्षु वादिष नि- 
रूप्यमाणेषु सवानथनिद।नतेवस्माकमिह परिशिष्यते इत्यात्मगतमेवालो- 
व्येति । अविप्रतिपन्नतया सकरसञ्ञनः सम्भाव्यमानत्वात् ज्यायान् ज्येष्ठ 
इत्यथः । य एष विभातीव्यन्वयः । य इति पूर्वोक्तः । एष इति प्रयक्षः । 
कथंभूतः । कृशाङ्गः । के इव । निभेस्स्यमान इव मानधनः । यथा खलु 
लोके कश्चिदभिमानी बहुभिमस्स्यमानो निष्प्रभो भवव्येवमयमपि रागादिभिः। 
आत्तकान्तिः स्वीकरतप्रभः । नन॒ महाप्रभावः खलु विवेकः तस्य कथम- 
विवेकनिमित्तरागादिभिः परिभव इति चेत् तत्राह --- स्वरसचरिभिरिति । 
शाखसंस्कारसप्ी चीनाशयानामपि विषयमातरेकषाद् दयादिकमं पुरस्क्रत 
इयमनाथा दुबला कृशाङ्गी मामव शरणे गगा कथं मद् विना जीक्त्, 
सर्वथा इयं मया परिरक्षणीयलवमादिप्रकारेण शनक रागादयः प्रगत्भन्त 
इति भावः । नितान्तकटृषीडतयति अवि चारितपिद्धमदव्यवदहारपरिभरमण- 
परिथरन्या नितान्तमलयथमापद्रतया मत्या सहेव्यथः । सान्द्रतुहिनं बहल- 
प्रारेयं, तेन तिरोदितः ॥ २३॥ 

यधा खलु विरोधित्वाद् चमणिद्यतिसन्दोद साह च नैशतमसा न 
घटते, एवं विवेकेन सदास्माकमिहावस्थानमनपपन्नमित्यभिप्रायेण तिरो- 
हिताविलयाह-- तन्न युक्तमिति! विवेक)दयसमकाटमेव मदनादिमन्दी- 
भाव इति भावः ॥ 



२४ प्रनोधचन्द्रोदय सव्याख्यं 

(ततः प्रविश्यति राजा विवेको मतिश्च ।) 

राजा -- (विचिन्त्य, प्रिये! श्रतं त्रयास्य दुर्विनीतस्य 
कामवरोभेदतरिस्फूर्जितं वचः, यदस्मानव पापरकारिण इया- 
क्षिपति । 

मतिः -- क) अभञ्जरत्त! क्रि अप्पणो दोसं ठरोओ 
विजाणादि । 

राजा - परय, 
असावह ङूरपेरेदगत्माभि- 

निबध्य तैः पादादातैभदार्दिभिः । 
चिरं चिदानन्द मयो निरञ्चनो 

जगत्पतिर्दानदरामनीयत ॥ २४ ॥ 
[ 1 

(क) आयपुत्र ! किमात्मना दोषं खोको विजानाति । 

"`वत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निद्थकः । 
संक्नपाथस्तु विष्कम्भा मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ `" 

इति वचनात् प्रक्रतसंस्कृतवक्सेमिश्रितपाव्रहयपरिग्रदण वत्तवर्तिष्यमाण 
कथासङ्गह् विष्कम्भक इति । 

मदविस्फजनं रपप्रखपितम् । 

सृक्ष्माथविव चनक्षमा बुद्धिवृत्तिर्मतिः । बार्यपु्र ! किमात्मनो दोष 
लोको विजानाति । 

सम्प्रति मया सह सम्यगज्ञानसमुत्सायससरस्वरूपमातमन्यविया- 
परिकल्पितं निरुपयति -- असा नित्यादिना । अहङ्कारः परः प्रधानो येषां 
तदटुरस्मभिदुराशयमदादिभिः । आदिशब्देन मानमात्सर्यादयो गृह्यन्ते ¦ 
पाशदतेमलमायाक्रमलक्षगेर्नियम्य दीनदशां प्रापिनो जगतूपतिरित्यन्वय 
चिरं निवध्य॑ति । संसारस्थानादित्वात् तन्निबन्धनवन्धस्याप्यनादित्वमि- 
त्यर्थः । ननु तर्हिं दःखित्वमवास्य स्वरूपमित्याशङ्कयाह -- वचिदानन्दमय 
इति । निरञ्जना निठेपः ॥ २४ ॥ 

१. “मात्स', २. 'मायाल' ख. पाठः. 



प्रथमोऽङ्कः | २५ 

त एते पुण्यकारिणः वयं तु तन्मुक्छये प्रव्रत्ताः पाप- 
कारिण इयहो जितं दुरात्मभिः 

मतिः- (क) अञ्जरत्त ! जदो सो सहञअाणन्दसुन्द्र- 
सहावा णिच्चप्पआसप्फुरन्तसअचछत्तिहु भणप्परो परमेस्सरो 
सुणीअदि, ता कटं एटि दुञ्िअद्रहि बंधेअ महा- 
मोहसाअरे णिक्रिखत्ता ' 

राजा-प्रिये! 
सततधृतिरप्युच्चेः शान्तोऽप्यवाप्तमहोदयो- 

ऽप्यधिगतनयो ऽप्यन्तःस्वच्छाऽप्यदीरितधीरपि | 
यजति सहजं धेयं सीभिः प्रतारितमानस 

स्वमपि यदयं मायासङ्गात पुमानि विस्मरतः ॥ २५॥ 

(क) आगयपृत्र . यत[ऽसा सहजानन्दमुन्दरस्वभावा नि्यप्रकारास्फु- 
रत्सकटत्रिमुवनपरचार. परमश्वरः श्रयते, तस्मात् कथरमतंदुर्विदग्धवन्धित्वा 
महामदहिसागर् नान्न; | 
--- ~~) ज कका 9 [४ 

जिनमिति । विपरीतमृपस्थितमिव्यथः । 
तत्र विगेधं इति मन्वाना पृच्छति मतिः - आथयुत्र! यतोऽसों 

सहजानन्दसुन्दरस्वभाव!। निव्यप्रकाशस्फरप्सकटव्रिभुवनप्रचारः परमेश्वरः 
श्रूयते, तस्मात् कथमतेदुर्विदग्धवनििता मह मोहमागर निक्षिप्तः । 

सलनध्रतिरिति। सन्ततधययुक्त भायाकराग्रहणादिष्वपि युधि 
ष्ठिरादिसमाऽथवा उवद्यादिविप्रखभ्यमानपुरन्दरपुरमतपुर्हूतपुतापमः 
उचैः शान्तोऽपि गद्घेयादितुल्यः । अवाप्तमदहा।दयाऽरि प्राप्तसम्यगृज्ञानो 
याज्ञवल्क्यादिसमः ! अथवा महोदय रेधय, प्राप्तश्वयः काततवीर्यादितुल्यः। 
अथव। प्राप्तमहोदयो विशेषज्ञानवान् विद्रादिममः । अधिगतनयो वृह- 
स्पतिसमः । अन्तःखन्छा बरमद्रादितुस्यः । उदीरितधीः हिरण्यगभीदिः 

पिरि ि 

~ म ज न ~ ~ 

१. पामव भ कऋ. ख. परर 



२६ प्नोधचन्द्रोदये सभ्याख्य 

मतिः -- क) अज्जउत्त! णं अन्धकारङेहाए सहस्सर- 
स्सिणो तिरक्ारो, जं माए तह पप्फुरन्तमहप्पआआससाअ. 
रस्स देवस्स वि अहहो । 

राजा - पिषे! अविचारितिसिदेयं वेराविटासिनीव 
माया असनोऽपि भावानुपदशयन्ती पुरुषं वञ्चयति । 
परय - 

स्फटिकमणिवद् भास्वान् देवः प्रगाढमनार्यया 
विद्रतिमनया नीतः कामप्यसङ्गतविक्रियः 

----- -- ----~ ---~ 9 क जण, 

ॐ 

(क) आयपुत्र ! नन्वन्धकारट्खया सहस्रदमस्तिरस्कारो, यन्मायया 

त्था प्रम्फुरन्महाप्रकाश्च सागरस्य देवस्याप्यमिमवः । 

त्कटवबिक्ञानवानपि । सहजं धेय निसगेसिद्ध खट धैर्यम् । विक्रिया वोप- 
विकति भावः। प्रनारितं वच्धितं मानधं मनो यस्य स तथा। सन्ततधेया- 
दिगुणयुक्ताऽप्यबलाविलाप्तव्रिटोकन वरत् तूखायत इति यथायं चन्त, 
एवमेवायं परमेश्वरा ऽपीत्याह --- स्वमपि यदयमिति । असङ्गोदासीन- 
चिदानन्दस्वरूपोऽपि परमेश्व मायायोकित्सङगादेव विस्मृर्तनिजूप इ- 
त्यथः ॥ २५॥ 

नन्वेव्रमपङ्गादापीनस्वभावता कथमस्येति मन्वाना पृच्छति मतिः- 
आयपुत्र ! नन्वन्धकारटखया सदुखरदमस्तिरस्करा, यन्मायया तथा प्रस्फुर- 
न्महाप्रकारासागरस्य दवस्याप्यमिभवः इति । 

अषटमानविधानपरीयस्सान्पायाया न कोऽपि विरोध इलयभिपर 
त्याह - अविचारित सिद्धेति । वेरवेखामे तीवति । यथा खलु काके 
काचन गणिका स्वयमविद्यभानानपि प्रणयपेशलादीन् मृदुटभावेन बहिः 
प्रकार्य पुरुषं ्रमयव्येवमियमगि माया परमश्वरमात्मवशं नयतीत्यथः । 

ननु तहिं (संस्गजा दोषगुणा भवन्तीति न्यायात् मायासङ्ग- 
दाषदुितेः स्यादयमपीत्याशङ्भयाह -- स्फटिक मणिवदिस्यादिना । 

-- -----------------------न - = 

१, ।षदुत्सङ्गसङ्गा ख. षा. २. `धरस्नाप म. पारः. 



प्रथमोऽङ्कः । ३७ 

न खलु तदुप्छेषादस्य उपेति रुचिमनाक् 
प्रभवति तथाप्यष्रा पुसो विधातुमधरिरताम् ॥ २६॥ 

पतिः -- (क) अज्जउत्त! किं पुण काठणं जेण 
तह उदारचरिदं दव्विअद्र। पञरेदि | 

राजा-न खदु प्रयाजनं कारणंवा विलोक्य माया 

प्रवतेते । स्वभावः खस्वसो स्रीपिदाचीनाम् । पद्य, 
(क 

सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयरित 
स 5 ~ (क्स् 

निम॑त्सेयान्त रमर्यान्ति विषादयस्ति | 

(क) आपूर) कि पुनः कारणं, येन तध्रादारचरितं दुर्विदग्ध 
प्रतारयति । 

मास्वान् भारूपः दव। च।तनात्मकः स्वता प्ैकरैयाप्रम्बन्वरहितः। प्रगाद- 
मत्यथम् । विकृतिं विक्रियाम् ! ननु तदि वरिकागीव्याशङ्कवाहं - कामपीति। 
निरूपणक्षमा न मवर्तव्यथः ¦ तनु तथापि विक्रिव्रासम्बन्धोऽस्तीत्याश्च- 
ङ्याह ` असङ्खतविकरिय इति । तदि कारणदापसम्बन्ध इ्यारङ्कयाह-- 
न खचिति । तस्या मायाया उपष्पात् सम्बन्धात् रुचिरदीिः मनाम् स्व- 
स्पमपि नापगच्छति । तथापि सा प्रगस्मत इत्यथः । उक्तत्र - 

"अहा बठमविद्याया अतिदान न कश्चन । 
अग्न्यादिमयहतोया ब्रह्मणाञपि भयङ्करी ॥ 

निभया मयक्रद् दव इश्वराणामर्पीश्वरः । 
भवं तस्यापि जनयन्नाज्ञानस्यास्यगाचरः \*' 

इति ॥ २६ ॥ 

नन्वयं स्वभावा मायायाः, करं व। कारणमव्यस्तीति पृच्छति मतिः- 
आयंपुत्र) किं पुनः कारणं यन तथाद।रचरितं दुर्विदग्धा प्रतारयति । 

न खलु प्रयाजनमिलयादिना खीणामेवमव स्वभाव दृव्युक्तं, तदव 
१, व्याम | कऋर्मा। निस स प.. २. ट्-- असनेनादिकरिय उति । तथापि 

सा' क. पा~-:. ३. "ननु तहि विकारराद्याशङद्कय,ह -~- नध्वा्त्वाति । तस्या माः ग. पाटः, 



र८ प्रवो धचन्द्रोदये सव्याख्ये 

एताः प्रविदय सदय हृद्य नराणां 

किं नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥ २७ ॥ 
अस्ति चापरमपि कारणम् | 

मातः -- ऊ, अञ्जरत्त! कर णामत कारण, 

राजा - एवमनया! दराचारया चिन्तितं - यदहं 

तावद् गतयांवना वष्रींयमीजाता। अय च पुराणपुरुषः स्वभा- 

(क) आयपुत्र ! किं नाम तत् कारणम् । 
५ "० "न न च न~ ~~न - "+ न~~ ~~ --*-~ -- -------~ ~-------------~ व 

दशयति -- पम्काहपन्नासयादिना। पौनपीवररमगीयस्तनकटशादि- 
प्रददीनादिना सम्मोहयन्ति सकटान्यपीन्द्रियाणि सहपव समाङृष्यारमवशं 
नीता मतिविग्रशं कवन्तीत्वथः । मदयन्ति सह्ापानुकूल्यादिना दषयन । 
विडम्बयन्ति उपहासकरणपाणिग्रहणादिना कीडयन्ति । निमत्सयनिति प्रम- 
करटम्रातिकूट्याचरणादिना अधिक्षिपन्ति । रमयन्ति आनुङ्कल्यादिना अभि. 
मतदानेनानन्दयन्ति । विषादयन्ति गात्रान्तरसम्बन्धसम्भावनाराङ्कया कदा- 
चिदननुकूटतया कातरयनि । सदयमिति क्रियाप्रिशेषणम् । यथा स्नेहो 
भवति तथा नराणां हृदये सानुरागं प्रत्रिश्यत्यथः । किं नामेति कुत्सायाम् । 
कुम्भीपाकादिनिरयेषनरकनिकरष्वप्यनं प्रेरयितुं समथा इव्यथः । उक्तज्र- 

'सृष्टास्तथा विधात्रा करं कर्थमुदिशय योषितः । 
आ ज्ञातं नरकावासानरल्यं कतुमायतान् ।।"' 

इति ॥ २७॥ 
न केवट स्वभावादव माया प्रवतत इयाह् --- अस्तीस्यादिना । 
माते: । आयपुत्रः किं नाम तत् कारणम् । 

दुराचारथा दुष्ट चरणया विपरीतप्रत्ययपरथव्यथः। किं तचिन्तित- 
मिति तदाह -- यदहं तावदिति । गतयोवना निवृत्ततारण्था अतिदायेने- 
त्यथेः । वर्षीयसी अतिशयन ब्द्धा । ननु पुरुषस्यापि तथालात् समानसस्यं 
स्यादित्याशङ्कयाह -- अयं देति । पुरापि नव एवेति प्राणः । चकाराद- 
धुनापि नूतनः । पूर्णात् पुरषः । किन्तु पिरेषोऽस्तीयाह -- स्वभावा- 
~ - न ~ ~^ 

१, ब्दिना', २. श्रपातयि' खर. पाठः. ३. शाःकशवि' क, गन^च, पाडः, 



प्रथमोऽङ्कः । २९ 

वादेव विषयरसविमुखः ¦ ततः स्वतनयमव परमेश्वरपदे निवे- 

 शायामीति । तमेव मातरभिप्रायमामादयय नेतान्ततत्लयासन- 

तया तद्रूपतामिवापन्नेन मनसा नव्रहाराणि पुराणि रचयित्वा, 

एकोऽपि बहुधा तेषु विच्छियेव निवेरितः 
स्वचेष्टितमथो तस्मिन् निदधाति मणाविव ॥ २८ ॥ 

मतिः- (विचिन्त्य) क) जारिसी मादा पत्त वि तारिसो 
एव्व जादो । 

राजा-- ततोऽमावह ङ्कारेण चित्तस्य अयेष्ठपत्रेण नप्त्रा 
परिष्वक्तः । ततश्चासावीश्वरः -- 

~~~ ~-- ~~ ~+ न~ ~ 

(क) यारी माता पुत्रोऽपि तारय ण्व जातः | 
अ ------- ~ = --~-~---- ------ 

दिति । असङ्गत्वादित्यथः । एवं मायाप्रव्ः कारणं दरितम् । इदानीं 
प्रयोजनं दशयति -- ततः स्वतनयमिव्यारिना । परमश्वरपद् निवेराया्मीति । 
परमेश्वरमाच्स्ाद स्वतनयमेवात्मलन ज्ञापयामीत्यवमनया निरूपितमित्यथः। 

भवतेव दुराशा मायायाः । किमिति तःपत्रो मनस्तथा प्रवतत इति चेत् 
तत्राह -- तमेवत्यादिना  नितानतग्रस्यासात्तिरतिशयन सान्निःयम् । ताद्रप्यं 
नाम तप्तायःपिण्डवत् तद।कारभजनम् । पुराणे शरीराणि । अत्मचैतन्याव- 
उ्वटनवटेन ईशरमवधीर्याहमवरेश्वर इत्यवेश्ितमनःस्पन्दितं जगदिव्यथैः | 

तेन पुनः किमकारीति तत्राह--णएक।ऽ षी लादिना । एक एव सन् 
परमेश्वरो ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तान्वःकरणानामनकसाद् विच्छ्यवेयथः | स्व- 
चेष्टिते कर्वत्वादिलश्रणं तस्मिन्नीश्वः निः ाव्यारोपयति । यथा सलु स्व- 
च्छतरस्फटिकमणिरविक्रियोऽपि सन्निहितजपाद्याकारं मजत, एवमीश्वरोऽपि 
बुद्धिगतकतृल्वादिकं भजत एवल्यथः ॥ २८ ॥ 

मतिः । यादरी माता पत्रोऽपि तदश णव जातः । तादृशत्वं नाम 
मातृवद घटमानविधानपटीयस्तम् । 

मनःशब्द वाच्यान्तःकरणोपाध्यनुसारेणायं परमश्वरा नरीनर्ताप्युक्त 
(8 । ~~ -~-------=---~~~ ततान धा जक 

॥ ऋ कः ~~ 

य म न जन - - न = 

१, (त॒ न स्पन्दत जगतीत्य ख. पाठ 



४० प्रनोधचन्द्रोदये सन्याख्ये 

जातोऽहं जनको ममेष जननी क्षेच्रं कटन्नं कुट 
पुत्रा मिच्रमरातया वस बरु विदयासुहद्ान्धवाः | 

चित्तसपन्दितिकल्पनामनुभवन् विद्यानवियामयीं 

निद्रामेत्य विघूणितो बहुविधान् स्वप्नानिमान् परयति ॥ 

मतिः -- क) अज्जउत्त! एव्वं दीहदीहतरणिदाविदा- 
विअप्पवोहे परमेस्सरे कटं पबीहुप्पत्ती भविस्सदि । 

राजा -- (सल्जमधोमुखस्ति्ठति ।) 

मतिः -- (ख) कित्ति गुरुअरकञ्जाभरणमिदसेहरो तुण्टी- 

भृदासि । 

राजा-प्रिये! सेष्यं परयेण योषितां भवति हृद्यम् । 
तेन सापराधमिवात्मानं राङ्क । 

क) आर्यपुत्र! एवं दीरधदीधतरनिद्राविद्रावितप्रबोभे परमेश्वरे कथ 
प्रबोधोत्पत्तिभविष्यति । 

(ख) किमिति गुरुतरलज्नाभरनमितदेखरः तुष्णीं भूतोऽसि ¦ 

ततः किं फतवानित्याक्राह्कायामाह् --- तन! ऽसादिव्यादिना । नपा 
पोत्रेण | 

विघूणितः व्याकरुलीभ्तः । स्वप्प्रपश्चवद् दष्टदृष्टनष्टस्वरूपान् 
पदार्थान् पदयतीत्यथः ॥ २९ ॥ 

एवं तद्यविद्यातत्कार्थैः पारेव्रतत्वात् कथं नु नाम बोधोदय इति 
पृच्छति मतिः -- एवं दीधदीवतरनिद्राविद्रावितप्रबोषे परमेश्वरे कथं प्रबो- 
धोत्पत्तिभविष्यतीति । 

इयं तावदत्यन्तसूमेक्षिकादक्षा । तदहमेनां किं वक्ष्यामीत्यात्मने- 
वाठोचयन् शाटीनतयापि स्थित इत्याह - स खज्ज।भिति । 

म्लिः । किमिति गुरुतरलज्जामरनमिनशेखरस्तृष्णींमूतोऽस्ि । 
त्वाद््यः खल् सन्त्येवोत्तमाः लियः । तथापि बाहुल्येन कट्षीकता- 

शया एव योषित इति मन्वान आद - सेष्यैभिति । 



प्रथमोऽङ्कः । ¢» 

मतिः -- क) अण्णाओ ता इत्थि, जाओ 
सरसप्परउत्तस्स वा धम्मपहवावारप्पवुत्तस्स वा भत्तणा हि 
अदिअ विहणन्दि । 

` :! राजा -- प्रिये ! 
मानिन्याश्िरविप्रयोगजनितासूयाकुलाया भवे. 

च्छान्त्यादेरनुक्रूटनादुपनिषदेव्या मया सङ्गमः | 
तूष्णीं चेद् विषयानपास्य भवती तिष्ठन्मुहतं ततो 

जाग्रत्स्वप्नसुपुपधिघ्रामविरहात प्राप्तः प्रवेधेदयः।॥ ३०॥ 

मतिः -- (ख) अज्जउत्त! जदि एव कुकरप्पहणो दिटगं 
[0 ~न ~ ~~ न~ ~ --------- 

(क) अन्याः खयः, याः स्वरसप्रवरत्तम्य वा धमपथनव्यापारप्रवत्तस्य 
४९ र अ 

वा भतुदटेदयेप्सितं विप्नानिति । 
(ख) आयपुत्र ! यद्येव कुरप्रभाददम्रन्थिनिष्ापितवन्धपाक्षा भवाति 

७ १० - 

मतिः । अन्यास्ताः लियः, या: स्वरसप्रवृत्तम्य वा धमपथव्यापार- 
प्रवृत्तस्य वा भतंददयेण्सिते विप्तनित । 

अहं तावदनुकूटवायःत्रस्येति मत्याक्तः स्वारयमाविष्क्वन्नाद - 
मानिन्प। दति । मानिन्या दयिताया उपनिषदेव्या मया सङ्गमो यदि 
मवेत् तर्हिं प्रनोधोदयः प्राप्त इन्वथः । यदि मवेदिति किषुच्यत इला- 
शङ्कयाह -- मानिन्या इति । नन प्रियसङ्गमादिभिमनः स््रौगां प्रिन- 
दयव्येव । सस्यम् , अनपराधिनं प्रति । इ त मम महानपराध इव्य।ट् - 
चिरविभ्रय।गेति । कथ तहिं तया सह तव सडदगम इति, तत्राह -- शा- 
न्त्यादरिति । शान्तिश्रद्धाविष्णुभक्यादयः तां प्रसाद्यानीय मया सह संया- 
जपिष्यन्तीत्यथंः । किन्तु सखत्पे प्राध्यमस्तीयाह- तृष्णीं चेदिति । शन्या 
दिसामग्रयां सलयां मतिप्रसादादवस्थात्रयातीतपरमाथवस्तुविषयसम्यग््ञानं 
सटिति जायत इव्यथः ॥ ३० ॥ 

पतित्रतानां मतुः ्रियेगेवाखमिति मन्वाना त्रवोति .मनिः-- आर्य 
पत्र ! यद्येवं कुलप्रभोदृटग्रन्थिनिष्ठापितबन्धमोक्षो भवति, ततस्तया नित्या. 
नुबद्ध एवायेपुत्रो भवतु । सष्ठ मे प्रियमिति । 

$. दभमानः ख. ग. घ. पाट 



४२ प्रोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

थिणिटाविअबवन्धमोक्खो मोदि, तदो ताए णिच्चानुबद्धो 
जेव्व अञ्जउत्तो भोदु । सुदट्ढु मे पिअम् । 

राजा - ययेवं प्रसन्नासि, सिद्धास्तद्यैस्माकं मनोरथाः 
तथाहि - 

बद्ध्वेको बहधा विभज्य जगतामादिः प्रभुः शादवतः 
क्षिप्त्वा येः पुरूषः पुरेषु परमो मृत्योः पदं प्रापितः । 

तेषां बह्यभिदां विधाय विधिवत् प्राणान्तिकं वियया 
(न. * ष्ण ध + द् 

मायधित्तमिदं मया पुनरसो ब्ह्यकतां नीयते ॥ २१॥ 

तद् भवतु । प्रस्तुतवरिधानाय शमादीनु्योजयामः । 
(निष्क्रान्तो ।) 

इति श्रीककष्णमिश्रयतिविरचिते प्रनोधचन्द्रोदये मायाविरपितं नाम 
प्रथमोऽङ्कः ॥ 

ततस्तया नित्यानुबद्ध एवायपुत्रो भवतु । सुष्ठु मे प्रियम् । 
नज ० म -------- ~= ----~-~ कानत 

इदानीमान॒कूत्यमारक्ष्य सन्तुष्टः सन्नाह - यद्येवमिति । 

किं तन्मनोरथेति तदाह -- बद्ध्वैक इत्यादिना । बद्ध्वा 
अवच्छिद्य बहुधा करिनरतुरगादिभेदेन विभज्य पृथक्कृत्य वैर्मोहादिभिरय- 
मात्मा पुरषु शरीरेषु क्षिप्त्वा, गृलयारिव्युपरक्षणं, जन्मादिधर्मभाक् कतः, 
तेषामखण्डकरसपरिपर्णत्रह्मभिदां महामोहादीनामव्रि्यमानंतापादनेनायं क्षे- 
ब्ज्ञोऽस्मामिव्रह्मपद ऽभिषचनीय इत्यथः ॥ २१॥ 

किं तदहि सम्प्रतं कतेन्यमिति तत्राह -- तद् भवत्वित्यादिना । 
शमदमादि प्रसाद साध्यस्वादस्या्थस्य, अतस्तान् विशिष्टदेशकाटपात्रेषुबान - 
यामः सन्नाहयाम ईत्यथः ॥ 

दरति धीमत्प्रकारतीथभगवतपूज्यपाददिष्येण गोविन्दामृतभगनता कृते नाटकाभरणे 
प्रथमोऽङ्कः ॥ 
[1 

कक ----------~~~--- 

<, नत्वादय' ख.पाठः. 



४३ 
अथ दितीयोऽङ्कः । 

(ततः प्रविशति दम्भः) 

दम्भः- अदिष्टाऽसिमि महाराजमहामेहिन । यथा -- 
वत्स | दम्भ ! प्रतिज्ञातं सामात्येन विवेकैन प्रोधोदय।य | 
प्रेषिताश्च तेषु तेषु तीथंषु शमदमादयः । स॒ चायमस्म।क- 

[क र म (क) व (~~ प क 

मुपस्थितः कक्षयो भवद्धिरबहितेः प्रतिकतैव्यः । तत्र प्र- 
थिव्यां परमं मुक्तिक्ेत्रं वाराणसी नाम नगरी । तद् भ्वास्तत्र 

गत्वा चतुण।मप्याश्रमाणां निःश्रयसविल्लाय प्रयतताभिति | 
तदिदानीं वरीकरतभूयिा मया वाराणसी । सपादितश्च स्वा 
मिनो यथानिर्दिष्ट अदेशः। तथाटि मदधिष्ठितैरिदानीम् - 

“श्रलयक्षनेतृ चरितो भिन्दुव्यापिपुरस्तः । 
अङ्गो नानप्रकारार्थः संविधानपमाश्रयः ॥'' 

एवं तावन्महामो्दसारसङ्ग दसारङ्कररूपकन्दपंद्पो दितः । पू 
सङ्गाच्च कादाचित्केन विवेकस्यापि सद्धावप्रदरेनेनािचावरिठसितभेद- 
प्रपश्चस्य सम्प्रमज्ञाननिरस्यतं चतीताङ्वसाने वदर्रितम् । सम्भ्रति तु 
सकरपरषाथसाधनतया विवेकाश्रयणमेव श्रेयोभिः करणीयमिति 
ददीयितुमयन्तोपहेयरूपमदामोदारिविस्फितमेव स्फोरति -- नतः 
प्रविहातीलादिना । तत्रापि किचिद् विवेकवशात् पण्यकियामु प्रवमा 
नस्य पृण्यविरोधी दम्भ इति तस्वेशभवाह तावद् --दम्भ इलय(दिना । 
स पनरात्मगतमेव मोहादेशमारोचितवानिय।द - आदिष्ट इति ! तदेव 
दरोयति -- यथेति । अस्मन्मूलोन्मूलनाय किर प्रतिज्ञातं विवेकेनेदयु- 
क्तम् । ननु न प्रतिज्ञमत्रात् साध्यसिद्धिरियाशङ्कवाह -- परषिता- 
शेति । अवहितीरे ति । कचित् कोणे कथिदपि शन्त्यायाठिज्गितो 
य॒था न सेत, तथा यतनीयभित्यथः । निःत्रपसविष्नाय यत्नो नाम तत्र 
तत्र दम्मादिमिरक्रान्ततरम् । दम्भग्रहगदीताश्चेत्र पर्षाथैयोग्य( मन्तीति 

क ता ए 2 1 
कमेक रमे 

१. संग्रह" क. पाठः, 2. (क्वि ग. पाठः, ३. आदिं । स' क, पः, 



भ, प्रयोधचन्द्रोदये सन्याख्ये 

३ श्यावेरमसु शीधुगन्धिरटनावक्त्रासवामोदितै- 
नत्वा निभेरमन्मथोत्तवरसेरन्निद्रचन्द्राः क्षपाः | 

सघ्रज्ञा इति दीक्षिता इति चिरात् प्राप्ताभिहोत्रा इति 
ब्रह्मज्ञा इति तापसा इति दिवाधूर्तेजगद् वञ्च्यते ॥ १॥ 

(विटोक्य) कोऽप्ययं पान्थो भागीरथीमुचीभथ साम्भरत- 
मित एवाभिवत॑ते । यथाचायं -- 

ञवलन्निवाभिमानेन भ्रसन्निव जगन्नयीम् । 
भत्स॑यन्निव वाग्जाटेः प्रज्ञये।पटसन्निव ॥ २ ॥ 

तथा तकेयामि नूनमयं दक्निणारादाप्रदेशादागतः 

तद्स्मादायेस्याटृङ्कारस्य वृत्तान्तमवगच्छामि | (< पर्करामति।) 
[म 

भावः । वर्चीकृतमूयिष्ठति । बाल्येन मदधीना एव क्ष उर्तिन इयथः । 
न केवठमेत्दव, रात्रवश्च परिभूता इत्याह - - सम्पादितः 1 | 

नितरां भरो निभेरः ¦ दिवाधूनाः घक्षमलिम्हुचःः ॥ १॥ 

एवं दम्भबाहत्यं प्रदर्याङ्कारगरिमाणं दशेयन्नाद - कोऽप्थय- 
[मति । [रि 

येनं प्रकारेणायमहङ्कार एव स्यात तथाप्रकारं प्रदशीयन्नङ्करस्वरूपं 
सग्नाति धरः चायमिति । अभिमानेन कृटीनत्रादिनिमित्तेन ¦ 
ग्रसन् भक्षयन् । त्रयाणां लकानां समाह्।रो जगश्रयी । तदेतदहमेवेत्य- 

मिमान इत्यर्थः । भस्सेयन्नाधिक्षिपन् । वाग्जटेः प्रगल्भोक्तिभिः । प्रज्ञया 
आशयुग्रहणसामथ्यलक्षणया ॥ २ ॥ 

दक्षिणारादा खलु समग्राहङ्कारनिवेशस्थानम् । तस्मादागतः इवायं 
रक्ष्यते । तदाधैवृत्तन्तमेनं एच्छामीति मन्वानो त्रुते -- तथा त्क 
यामीति । | = 

जावि 1 

१, ननक्रेनम्र' ग, पार. 



द्वितीया ऽङ्: । ४५ 

(ततः प्रविशत्यहङ्करो यथानिर्दिष्टः ।) 

अहङ्कारः -- अदो मरखेबदरं जगत् । तथाहि -- 
~ (~, 

नेवाश्रावि गुरोमतं न विदितं कमारिङ् दश्चनं 
तन्वज्ञानमहो न शाटिका वाचस्पतेः का कथा | 

सूक्त नापि महादधेरधिगतं माहावनी नेक्षिता 

सूक्ष्मा वस्त॒ुनिचारण। नृपशुभिः स्वस्थैः कथं स्थीयते ॥३॥ 
(लोक्य) एते तावद्थ(वधारणविधुराः स्वाध्यायाध्य- 

यनमात्रनिरता वेदत्रिघ्रवका एव | (नरन्यतो गत्वा) एते च 
भिक्षामात्रं गरहीतयतितरता मुण्डितमुण्डाः पण्डितम्मन्या 

वेदान्तशासख्र व्याकुलयन्ति । (विहस्य) 

`  दम्भादङ्कारयोरमिनामावाद् दम्भप्रवेशानन्तरमहङ्कारः प्रवतैत इलया- 
ह् -- तत इति । 

ज्वरुक्निवेलयादिना संगृदीतमहङ्कारस्वरूपं प्रपश्चयति-- अहो मू- 
खबह्लं जगदिति । 

गुरोमंते प्रभाकरम् । कामारिरु मह्नचा्यम्र्णातम् । शालिकनाथस्य 
प्राभाकरशिष्यस्य वाचां ततं तात्ययप्रतिपायम्। वाचस्पतेरभिरामित्यनुष्कः। 
सुक्तं सुष्ठ॒ भाषितं महोदधः पूवेकाण्ड।पयोगिग्रन्धकपुः । मादात्रती जरन्मी- 
मासा । अथवा भद्रदीपभ्रतिषठदिप्रजापतिव्रतविंशषाणां समादारो माहा्रती। 
अथवा महाव्रते नाम रोवागममेदः । तत्रेरिता माहात्रती । नेक्षिता । पुष्ष्मा 
मन्दा । नास्सयेवेव्यथः । वस्तुविचारणा परमाथेत्चिन्ता । सृपञयुभिः 
नृशब्दवाच्यपञ्ुमिः । खस्थैः कृताथमात्मानं मन्यमानेसित्िथेः ॥ ३॥ 

एवं तावद हङ्कारगर्वितानां सञ्जनावधीरणा पापिष्ठतमा भवतीति 

-सामान्येन प्रदर्श्येदानीं प्रयकं शाज्ञेः सह संननिन्दप्रकारमेव दशयति - 
एते ताबदिलादिना । वेदविष्मवका वेदविद्षकाः । मिष्कामात्रमिति । 
भिक्षामिति यावत् । व्याकुरयन्ति । देदगस्याथ॑ इति निर्णेतुमसम्था 
व्यालोरुयन्तीत्यथं [र 

१, श्रायित' ख. पाठः. २. ाप्रृतित्र', ३. “सज्जननि' क. पाठः. 
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प्रत्यक्षादिप्रमासिदडविरुदाथांभिधायिनः। 
. वेदान्ता यदि दाख्राणि बद्धे; किभपराध्यते ॥४॥ 

तदेतहयाङ्मात्रश्रवणमपि गुरुतरदुरितोदयाय । पन- 
रन्यतो गत्व) एते च रोवपाशुपतादयो दुरभ्यस्ताक्षपादमताः 
पशवः पाषण्डाः । अमीषां सम्भाषणाद्पि नरा नरकं यान्ति। 
तदेते दृशनपथाद् दूरतः परिहरणीयाः । (पुनरन्यतो गत्वा) एते 

दैतादैतमाभपरिश्रष्टा एव । (पुनरन्यो ॐ (~ 

त्रिदण्डव्यपदेशजीविनाों 
गत्वा) एते च - 

गङ्खातीरतरङ्रीतरुशि खाविन्यस्तभास्वद् बरसी. 
सविष्टाः कुरामृष्टिमण्डितमहादण्डाः करण्डोञ्ज्वलाः । 

पयीयग्रथिताक्षसूत्रवटयगप्रयेकबीजग्रह- 

व्यन्राग्राङ्कृख्यो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहो दाम्भिका\५॥ 

(अन्यतो गत्वा विरोक्य) अये! कस्येतद् द्वारोपान्तनिखाता- 
तिपांशवं शकाण्डताण्डवितधोतसितसूष्ष्माम्बरसहस्रमितस्ततो 

|" ककव 

प्रवक्षादिग्रमाणसिद्धाथविरुद्धाभिधानसीराः निगमान्ता यदि शा- 
ज्ञाणि, तर्द शल्यं जगदिति बदद्धिः ताथागतैः किमनिष्टमनुष्ठीयते । 
विरोधस्योमयत्राविशेषादिति मावः ॥ ४॥ 

दुरभ्यासो दुष्टाभ्यासः । अक्षपादमतं नेयायिकं दीनम् । अप्रवीणत- 
याभ्य(सं १ स्ते) मन्याः दुरकणिताः । दवेलादैतमागेपरिभ्रष्टा इति । 
भेदाभेद वादित्वान्निकत्रापि स्थितिं टमन्त इत्यथः 

बसी विष्टरम् ¦ करण्डः पुष्पपुटिका । पयोयेण कमेण । प्रथितं 

भरतम् । अक्षसूत्रं रद्ाक्षमाा । बीजग्रहव्यत्रता नाम सत्वरमग्राहृरिग्र- 
चानम् ॥ ५॥ | | 

१, (द्धातिवदन' क. पाठः. 



दवितीयोऽङः । ४७ 

विन्यस्तकृष्णाजिनटदषदुपरुसमिन्चषारोटृखर्मुसलमनवर- 
तहुताज्यगन्धिधूमदयामलितगगनमण्डटममरसरितो नातिदूरे 
विभायाश्रममण्डटम् । नूनमिद्ं कस्यापि गृहमेधिनो गृहं 

भविष्यति । भवतु । युक्तमस्माकमतिपवित्रमेतद् दहित्रदिवस- 
निवासस्थानम् । (धरवेशं नारयति) । (विरोक्य च) अये, 

मृहिन्दुखञ्कितखखारभुजोदरोरः- 

कण्टोष्टप्ृष्टचिवुकोर्कपोट जायुः । 
चडाग्रकर्णकरिपाणिविराजमान- 

द्भौङ्करः स्फुरति मूतं इवेष दम्भः ॥ ६ ॥ 
भवतूपसर्पाम्येनम् । (उपचय) कल्याणं भवतु भवताम् । 

(दम्भो हुङ्कारेण वारयति ।) 
(प्रविरिय वटुः) 

वटुः -- (ससप्रमम्) ब्रह्मन् ! दुरत एव स्थीयताम् । 

यतः पादौ प्रक्षाल्य एतदाश्रमपदं प्रवेष्टव्यम् । 

अहङ्ारः -- (सक्रोधम् ) आः पाप ! तुरुष्कदेशं प्राप्ताः 

स्मः । यत्र श्रोत्रियानतिथीनासनपायादिभिरपि गृहिणो नो- 
पतिष्ठन्ते । 

~~~ नन ~न न~ धका 

श्दिन्दुरिति । भागीरथीसरःपरिसरमृदु टमृत्स्नातिरुकिंतठखागद्य 

क्तस्थान इत्यथः । चूडाग्रं शिखा ¦ द भास्कर. कुशभारः । मूत इवोतं । स्वय 

दम्भ एवेत्यथः ॥ ६ ॥ 

मौनव्याजव्यम्रेणासहमानेनायं हृङ्कारः प्रयुक्त इयवगच्छन् वाचा 
वारयन् वटुराह -- ब्रह्मन्निति । 

सारवत्रिकत्ाद् दाम्भिकत्वस्यातिथ्यकृदग्रेसरतभङ्गमयाद्धस्तनाद-- 

१. इ" क.ग. पाठः १. "ता" ग, पाठः. 



४८ प्रबोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 
क्षम" 

दम्भः ~ (हस्तसंज्ञया समाश्वासयति ।) 

वटुः-- एवमाराध्यपादा आज्ञापयन्ति । वुरदेरादागत- 
स्यार्यस्य कुररीटादिकं न सम्यगस्माभि्विदितम् । 

अहङ्कारः - आः कथमस्माकमपि कुटङीखादिकमि- 

दानीं परीक्षितव्यम् । श्रयतां - 

गोडं राष्टमनुत्तमं निरुपमा तत्रापि राटापुरी 
मूरिश्रेष्ठिकनाम धाम परमं तत्रोत्तमो नः पिता । 

तत्पुत्राश्च महाकुटखा न विदिताः कस्याच्र तेषामपि 
प्रज्ञारीरविवेकधेयविनयाचारेरटं चोत्तमः ॥ ७ ॥ 
0 ष ए श 

हस्लसज्ञयति । 

हस्तचालनाकूतमावेदयन्नाह वटुः-- एवमिति । 
कथमित्यादेरयं भावः- माखद्भानुप्रभावत् प्रसिद्धभभावानाम- 

स्माकमपीत्यभिमानवर्ता मावे इति । ननु ज्ञातमेव जिज्ञापितं स्वया, भवतं 
तथापि वदामीत्यभिपरायेणाह् -- श्रूयतामिति । 

| राज्यमधिकृत्य परीक्षयमणि तावन्मसखभ।वस्योपमा नास्तीत्याह - 
गोडमिति । द्युमण्डलपरिमण्डन।खण्डमाताण्डमण्डठवदखण्डभूमण्डरपरि- 
मण्डनं हि गोडमिति भावः । निरपमति दक्षिणारादेति विवक्षिता । धाम 
गृहम् । किमु वक्तव्यं मसखभवस्य भाहास्यमिति दीयत केमुतिक न्ययन 
पित्रा्यत्क्ृष्टवं दशयत्नाद --- ८ २त्तम इति । प्रज्ञा प्रक्ृष्ज्ञानसम्पत्तिः । 
तीठं सदुवृत्तम् । उक्तश्च -- 

“अक्रोधः सवभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च ज्ञानं च शीरमेतद् विदुबधाः ॥।' 

इति । कतेव्याकतेव्यविषयविभागविज्ञाने विवेकः । पैयमविषादः । विनयो 
गुबोदिशु च प्रश्रयः । आचारो नित्याचनुष्ठानम्। एतैर्जगति मतुल्यो नास्ती- 
त्यथः ॥ ७॥ 

[व का क" क तक क य ^ च ०७ 1 2 1 ~ ज~ { क स ० १.१ 9 8 कि ` 



द्वितीयोऽङ्कः । ४९ 

(दम्भो वटुं पदयति) 

वटुः -- (ताम्रषरीं गृदीतवा) बह्यन् ! पादशौचं विधीयताम् । 
अहङ्ारः -- मवतु । कोज् विरोधः । एवं क्रियते 

(तथा कत्वोपस्पति ।) 

(दम्भः दन्तान् पीडयित्वा वटं परयति ।) 

वटुः -- दुरे तावत् स्थीयताम् । वाताहताः भरसेदक- 
णिकाः प्रसरन्ति । 

अहङ्कारः - अहो, अपूवैमिदं बाह्यण्यम् 
वटः -- बह्मन् ! एवमेतत् । तथाहि - 

अस्पृष्ट चरणा ह्यस्य चृडामणिमरीचेभिः । 
नीराजयन्ति भूपालाः पादपीठान्तभूतलम् ॥ ८ ॥ 

अहङ्कारः -- (स्वगतम्) अये , दृम्भग्राद्योऽयं देरः 
(काशम्, मवतु । अस्मिन्ना सने उपविशामि । (तथा कटुमिच्छति।) 

वटुः -- मैवम् । नाराध्यपादानामन्येरासनमाक्रम्यते । 
अहङ्ारः- आः पाप ! अस्माभिरपि दक्षिणराटाप्रदेश- 

प्रसिद्धविशुदिभिनोक्रमणीयमिदमासनम् । शृणु रे मूर्खं! 

नास्माकं जननी तथोञ्ज्वर्कुखा सच्छोधियाणां पुन- 
यूढा काचन कन्यका खलु मया तेनास्मि ताताधिकः। 
त्यं न बहिष्कायं इत्याराध्यपादगिरीक्षितामिप्राय इति मन्वानो 

वटुराह - ब्रह्मन् ¦ पाद् श्ाचमिति । 
दन्तान् पीडयित्वा कटकटायितान् कृता । 
अपूरवभिदं ब्राह्यण्यमिति छ्ठेनापदासः कृतः । 
नीराजयन्ति अभिचोतयन्ति ॥ ८ ॥ 

स्यारुको मायासदोदरः। तस्य स्वस्लीयस्य दयिता भिथ्यामि शस 
8 ह 



५० प्रबोधचन्द्रोदमे सव्णाख्ये 

अस्मत्स्यारुकभागिनेयदयिता भिथ्याभिशस्ता तत- 

स्तत्सम्पकेवशान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रोञ्क्िता ॥९॥ 

दम्भः- बह्यन् ! यचप्येवं, तथाप्यतव्रिदितास्मदृठ्त्ता- 
न्तो भवान् । तथाहि - 

सदनमुपगतोऽहं पूवैमम्भोजयोनेः 
सपदि मुनिमिरुचैरासनेषून्डितेषु । 

सङपथमनुनीय बरह्मणा गोमयाम्भः- 

परिम्रजितनिजोरावाशु संवेशितोऽस्मि॥ १०॥ 

अहङ्कारः ~ (खगतम्, अहो, दाम्भिकस्य ब्ाह्यणस्या- 

त्युक्तिः । (विचिन्त्य) अथवा दम्भस्येव । भवत्वेवं तावत् । 
(प्रकाशम्) आः किमेवं गवायसे । (सक्रोधम् ।) 

अरे क दव वासवः कथय को नु पद्मोद्भवो 
वद् प्रभवभूमयो जगति का ऋषीणामपि । 

विद्यमानं 2) न भवतीत्यथः । तस्यां प्रणयाभावादिति न शङ्कनीयमिदयाः 
ह~ प्रेयस्यपीति । तत्सम्बन्धनिमित्तप्रयवायभयादेव केवटमिति मावः । 
प्रोज्छिता प्रकर्षण उञ्डिता॥ ९॥ 

सदापथमिति । इतःपू्वैमयमन्येनाक्रान्त इत्येवप्रत्ययेन सह सक्र 
दापितं योग्यमिति याच्जापूभुपवेचेत इत्यथः ॥ १० ॥ 

नास्माकं जननीत्यत्र मातृवद् वेशार्यमभाणि, तदम्भेन तथा स्वी- 
कतं प्रायेणेत्याशङ्कय इन्द्रादिनिन्दय।सानमतिशाययति- (अरे) क इवे. 
त्यादिना । अहल्यामिगमनाद् बाणः सोऽपीत्यथैः ¦ को न्विति। दुदितृगमः 
नादिना सोऽपि तथाविध इत्यथः । प्रभवभूमय उतवतिस्थानानि ऋषीणां 
व्यासादीनां योजनगन्ध्यादय एवेत्यथेः । तव वा पुनः कोऽतिशय इति 

[म 7 वा ~ ~ १ 1 भि क > क ककि 

१. श्दरवै' ख. ग. पाठः, 



द्वितीयोऽङः । ५१ 

अवेहि तपसो बर मम पुरन्दराणां शतं 

रातं च परमेष्ठिनां पतत् वा मुनीनां रातम्} ११॥ 

दम्भः -- (विलोक्य सानन्दम्।) अये! आर्यः पितामहो- 
ऽस्माकमहङ्कारः । आय! दम्भो टखोभात्मजोऽभिवादये । 

अहङ्कारः - वत्स ! आयुष्मान् भव ¦! घाटः खल्वसि 

मया द्वापरान्ते दृष्टः ¦ सम्धरति चिरकाटविप्रकषौद् वाधक्य- 
ग्रस्ततया च न सम्यक् प्रत्यभिजानामि । भथ तवत्कुमारस्या- 
च्रतस्य कुशम् । 

दम्भः -- अथ किम् ¦ सोभ्प्यत्रैव महामोहस्याज्ञया व- 
तेते । नहि तेन विना म॒हूत॑मप्यहं प्रभवामि । 

अहङ्कारः -- अथ तव मातापितरो तृष्णारोभावपि 
कुरो । 

दम्भः -- तावपि राज्ञो महामोहस्याज्ञयात्रेव वर्तते । 
तो विना क्षणमपि न तिष्ठाभि ¦ आयैमिश्रैः पुनः केन प्रयो- 
जनेनाच्र प्रसादः इतः । 

तत्राह -- अवेहीति । अयमर्थः -- सम्प्रति पुरन्दरादिभिरिदागन्तव्यमिति 
चर्मम् मनीषा जागति, तर्हिं स्वरमेव तरिदिवादिदागच्छन्तीति॥ ११॥ 

द्रापरान्तः कटियुग दस्यथः । (चिरकारविग्रकषांत् ) कृतयुगादि- 
काटविप्रकषीत् (2) । अनृतस्य मिथ्यामाषिणः । 

नहि तेन विनेति । अयमथः -- अविद्यमानस्य वि्यमानवदस्र- 
कटीकारो हि दम्भः । स चानृताविनामृत इति साहचर्येमिति । 

तरेष्णा कदाचिदप्यनरम्बुद्धिः । ठाभः सवेतः समादित्सा, सखद्र- 
त्यत्यागासदिष्णुता वा ¦ 

साचिकादङ्कारशङ्कया पएृच्छति- आयमिभ्रैः पनरिलादिना। 
1 



५२ प्रगोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

अहङ्ारः -- वत्स ! मया महामोहस्पर विवेकसकारा- 
दलयाहितं श्रुतम्। तेन तद्ढ़ृत्तान्तं परयेतुमागतोऽसिमि । 

दम्भः -- तहिं स्वागतमवायैस्य । यतो महाराजस्यापी- 
नद्रखोकादत्रागमनं श्रूयते । अस्ति च किवदन्ती यदेवेन 
वाराणसी राजधानी वस्तं निरूपितेति । 

अहङ्ारः -- कि पुनवांराणस्यां सवौतमना मोहस्या- 
वस्थानकारणमिति । 

दम्भः -- आय! ननु विवेकोपरोध एव । तथाहि - 
विद्याप्रबोधोद्यजन्मभूमि- 

वोराणसी ब्रह्मपुरी द्रलयया । 
असौ कुरोच्छेदं विधे चिकित्सु- 

[ (क् (क्क 

निवस्तमच्रेच्छति नित्यमव ॥ १२॥ 
अत्याहितमतिक्रमं, भयस्थानमिति यावत् 
सोऽयमस्मदनुकूठ एवाहङ्कारं इति मन्वान आह् -- सीति । 

स्वागतमिल्युक्तं, तत्र हतुमाद -- यत इति । इन्द्रलोकस्य मोगमूमितात् 
तत्र विरेषेण मोहबाहुल्यं, न तत्र विवेकावकाश इयथः । किमिति तर्हि 
दटागमनमिति, तत्राह -- यद्वनेति । 

विवेकादुपरोधः उद्रवः। अथवा बिवेकमुपरोद्षुम् । उपरोधमेव 
ररयति - तथाहीति । 

विद्या वेदान्तविन्नानम् । उक्तञ्च -- 
“शज्ञाने वेदान्तविज्ञानमज्ञानमितरन्मुने । । 

{ति । प्रबोधः स्वापरोध्षयमर् ¦ तथोस्दयां व्यक्तेस्तस्या। जन्मभूमिरुत्पति- 
थानम् । ब्रह्मणोऽभिव्यज्जकघ्वाद् ब्रह्मपुरी । दु ;सखनाव्ययोऽतिक्रमणं यस्याः 
ता तथा । निरव्ययेति वा पाढान्तरम् । निरपायेत्यथः । यस्मादेवं वाराण- 
यतोऽत्रास्मकटस्योच्छेदनस्य विधिर्निष्पादनं, त॑त् चिकित्सुः प्रतिकलं 
मेच्छन् हदैव वस्तुमिच्छत्यसो महामोह इव्यथः ॥ १२॥ 

न~ 
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द्वितीयोऽङ;: । ५३ 

अहङ्ारः -- (समयम् ) ययेवमराक्यप्र्ताकार एवायमथः | 
यतः - 

परममविदुषां पदं नराणां 

पुरविजयी करुणाविधेयचेताः । 
कथयति भगवानिहान्तकाटे 

भवभयकातरतारकं प्रोधम् ॥ १३ ॥ 

दम्भः -- सत्यमेतत । तथापि नैतत् कामक्रोधाभिभ्- 
तानां सम्भाव्यते । तथाद्युदाहरन्ति तैरथिकाः -- 

स्तो भ + 

यस्य हस्तो च पादो च मनश्चैव सुसंयतम् । 
विद्या तपश्च कीर्तिदेच स तीथेफटमदनुते ॥ १४ ॥ 

~~ ~-- ~ "~------ -- - ---~ -~--- 

पृरविजथी त्रिपुरहन्ता। किन्तु सोऽपि स्वतन्त्रो न भवती्याह- 
करुणेति । भवस्ागरपरिभ्रमणपरिखेदपारेद्यमानप्रणिनिवहानिरीक्षणसञ्ञात - 
वहठतरकरुणां विधेयं प्रयतनीयं चेतो यस्य स तथा । अतस्तया प्रेरितः 
कथयत्युपदिशति । प्रबोधे प्रत्यगब्रह्मणारेकत्वविज्ञानम् । तं विशिनष्टि - 
भवेति । भवः संसारः स॒ एव दुःखषूपलाद् भयं तेन कातरता विषादः 
तं तारयतीति तथोक्तम् । नराणामिद्युप रक्षणम् । सर्वषामप्यविमुक्तक्षेत्र- 
वर्तिनामनन्यशरणानां कथयय्येवं भगवान् भवानीपतिरन्तकाठ इत्यथैः 

॥ १३ ॥ 

एवमपि न मेतव्यमित्याह -- सत्थभिति । हस्तादि सयतिरनिष्टः 
करणम्। विया साख्ाथक्ञानम्। तपो विहितानुष्ानप् । कीर्तिः पृण्यनिपित। 

ख्यातिः । तीथफटं परण्यफटम् । १४॥ 
~ --> ~~ ~~ ~ ~ -------~~ ~~~ 

१, मणिनिर) ग. मादः =, प्णयाप्रः क. ख.पाःः. ३. "व करणामूर्तिरन्तः 

क. पारः; 
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(नेपथ्य) 

भो भोः पौराः! एष खलु सम्प्राप्तो देवो महामोहः । 
तेन, ॥ ॥ 
निष्यन्देदचन्दनुनां, स्फृटिकमणिरिलावेदिकाः संस्करियन्ता 

मुच्यन्तां यन्त्रमागौः .पचरतु परितो वारिधारा गेषु , 
उच्छरीयन्तां समन्तात् स्फुरदुरूम भयः श्रेणयस्तोरणानां 

धूयन्तां सौधमूभैस्वमरपतिधनुधामचित्राः पताका 
| |॥ ६५ ॥ 

दम्भः-- आये ! प्रयासन्नोऽयं महाराजः । तस्त्यु- 
द्मनेन सम्ाव्यतामार्येण |, । 

अहङ्कारः -- एवं भवतु । (निप्कान्तो 
(विष्कम्भकः) 

(तरतः प्रविशति महामोहो विभवतश्च परिवारः ।) 

महामोहः -- (विहस्य) अहो, निरङ्कुशा जड धियः । 
आत्मास्ति देहाद् व्यतिरिक्तमूतिं 

भक्ता स रोकान्तरितः फलानाम् । 
आद्ायमाकाशतरोः प्रसूनात् 

प्रथीयसः. स्वादुफटगप्रसूतो ॥ १६ ॥ 
[क 1 श 1 व 7 ~~ -----------~-~ ~ ~ --~-- + ~ = = त श | [भभ 

यन््रमागोः सलिठनिष्यन्दप्रणाल्यः ॥ १५ ॥ 
निः नमतत; कलिरतुरगाोषेमवे : कामकरोधपरिवारेश् परिवृत इयर्थः । 

न््रिर्कुक्ाः-अतिविच्यनिधिताथा.इत्यथः । ;. , 
तदेव दरीयति -- आत्मास्तीति । आत्मा नाम देहाद् व्यति 

रिक्तिः कथिदस्ति। स चास्मिन् शरीरे कमाणि कृत्वा लोकान्तरं प्राप्य 
देदान्तरेणेदकृतस्याञ्चुतरविनािनः कर्मणः फटं भोक्तेत्येतन्मनोरथमात्रम् , 
अस्मत्मत्यक्षगम्यं न भवतीत्यर्थः । प्रव्यक्षायोग्यस्य वस्तुनोऽनुपपत्तावुदा- 
हरणमाह - आश्षेति ॥ १६ ॥ 
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इदे च, स्वकल्पनाविनिर्भितपदाथांवष्टम्भेन जगदेव 
दर्विदग्धे्वञ्च्यते । तथाहि - 

यन्नास्त्येव तदस्ति वस्त्विति मृषा जस्पद्िवास्तिके 
वाचाखेबेहुमिस्तु सत्यवचसो निन्याः ता नास्तिकाः । 

हहो पद्यत तत्वतो यदि पुनरिच्छन्नादितो वष्मणो 
दृष्टः कि परिणामरूषितचितेजीवः पथक् तैरपि ॥ १७॥ 

अपिच्र न केवट जगत्, आत्मेव तवदमीभिवेजञ्च्यते | 
तथहि - 

तुल्यत्वे वपुषां मुखायवयवेवैणक्रमः कीटरो 
योषेय वसु वा परस्य तदश्च भेद न विद्यो वयम्| 

~ ~~ ~~~ ~~ # ~  -- (~+ ०७५४७) जनः = अमम सन [1 

इदं च । अपरं म।द्यमिते रोषः । तर्देव दशयति - तथादीति । 
यद् दे दादिन्यतिरिक्तार्मवस्तु काठत्रयेऽपि न दरीदृश्यते, तद् वस्तु 

अस्तीति जल्पन्तः प्रखापिनः आस्तिकाः अप्रामाणिकाथमाषिणोऽपि बहुमता 
इत्यथः । वयं तु सवेसम्प्रतिपन्नप्रसयक्षादिसिद्धयथामूताथेवादिनोऽपि गद्य 
वाचाठेवहुभाषिभिः । दंहे। अहो आश्वयैमित्यथः । ननु शाज्ञाथेभाषित्वात् 
तेषां न केवरं वाचालतेतिं चेत् तत्राह -- तत्वत इति । परमाथेतः ख- 
ण्डिताद् देहात् । तमेव विशिनष्टि -- पर्णिामेति । परिभामेन भूतानां संयो 
गविरोषेण रूषिता वासिता । चेतिः चेतन्यं यस्मिन् शरीरे तत तथा । 
तस्मात् परथागिति । अयं भावः - अईमाप्मेति सामानाषिकरण्यदर्शनाद् 
देहस्य ममप्रत्ययस्य त्वोपचारिकन्वान्मृतशररे च विकसितचेतन्याभावेना- 
प्रसङ्गात् ताम्बूलपूगकपृरादीनां योम्यपरिणामसंयागाभिव्यक्तमदशक्तिवत् 
पृथिव्यप्तजोवायुलक्षणमूतचतुष्टयपरिगामवापितचितिर्देद एवात्मा । नतु 
तद्रचतिरेकेण पादादिकशान्तं तिटशः शचकटीकृत्य विलोक्यमानेऽस्मदि- 
न्द्रियगम्यं वस्त्वस्तीति ॥ १७ ॥ 

आत्मवश्वनमेव दद्यति -- तुट्यत्व इति । वाश्चन्दाच्न कवलम- 
व्यवसाम्यमेव, सम्भोगाद्यपि समानमित्यर्थः कार्य-कर्तन्यम् कया्यमकरतम्य- 
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हिस्रायामथवा यथेष्टगमने स्रीणां परस्वग्रहे 
कायीकार्यकथां तथापि यदमी निष्यौरुषाः क्वैते ॥१८॥ 
(विचिन्त्य सशृषम्) सबैथा रोकायतमेव राखम् । यत्र 

प्रत्यक्षमेव प्रमाण, पृथिव्यप्तेजोवायवस्तच्वानि, अथकामो 
पुरुषार्थो, भूतान्येव चेतयन्ते, नास्ति परलोकः, मृत्युरेवा- 
पवगेः । तदेतदस्मद्सिम्रायानुबन्धिना वाचस्पतिना प्रणीय 

चावाकाय समर्पितम् । तेन च रिष्योपरिष्य दरेणास्मिष्ठोके 

बहरी कृतं तन्त्रम् । 
(ततः प्रविशति चावांकः शिष्यश्च |) 

चावोकः -- बटस } जानासि दण्डनीतिरेव विद्या । अ- 
त्रैव वातीन्तर्भवति । धूतैप्रलापस्रयी । स्व्गोत्पादकत्वेन बि- 
रोषाभावात् । 

कसक ~~न -------~ -- 

मिति कथां कुर्वते । विषिप्रतिषेधविभागं कल्पयन्तीत्यथः । तत्र देतुमा- 
ह॒ -- निष्यौरुषा इति । पुरुषस्य भावः पौरुषमपराधीनत्वं तद्रहिता नि 
प्योरुषाः । नि्वींया इति यावत् ॥ १८ ॥ 

स्बैयेति । इतरशाञ्ञाणां नेरथक्यमित्यर्थः । भतान्येवत्येवकारेण 
भतपरिणामप्रकारितचिदमतिरेकेणान्यश्चेतनो व्याव्ते। अधुना ठोकायत 
तन्त्रस्य सम्प्रदायसिद्धतामाह -- तदेतदिति । वाचस्पतिना ब्रहस्पतिना । 

एवं तावद् राज्ञि महामोहे ठोभादिभिः सद कथां कथयति सति 
चावौकः समागतं इत्याह - तत इति । 

दण्डनीतिः अर्थोपाजेनोपायप्रकिया । वातो कृष्यादिटक्षणा 
जीविका । नन्वन्यापि वेदलक्षणा विद्या विद्यत इत्याशङ्कयाह -- पूते 
प्रखाप इति । 

“श्रयो वेदस्य कतरो सुनिभण्डनिद्याचराः ।” 

इति वचनाद् धूर्तानां खार्थपराणां सञ्जल्पितं वेदो नतु प्रामा- 
१, (ति । भन्याधीनाः निबा क, ख. पाठः 

= न ० = न -- भके 
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स्वर्गः कर्वकरियाद्रव्यव्रिनाडो यदि यञ्चनम् | 
ततो दावाभिदग्धानां फट स्याद् भूरि भृरुहाम् ॥ १९॥ 

अपिच । 
मृतानामपि जन्तूनां श्राडं चेत् तत्तिकारणम् । 
निर्वाणस्य प्रदीपस्य सहः संवधेयेच्छिखाम् ॥ २० ॥ 
शिष्यः -- क) आचालिअ ! जई एसो एव्व पुद्धुअत्थो 

जं खञ्जए पिञ्जए अ, ता कित्ति एदेहिं तित्थिएहिं संसाठ- 

सेक्खं पञिहदिअ अप्पा घोठघे.ठेहिं पठाअ-सांतवण- 

सट्रकारसणप्पहदि हिं दुःखदहि खधिञ्जदि 
~~ म ~~ 0 क = "~ न्~---- ०७ ----जजकक - 

(क) आचार्य | यद्येष एव पुरुषार्थो यत् खाच्ते पीयते च, तत् किमियेते 
सीर्थिकेः संसारसोख्यं परिहत्यासा पोरषेरिः पराक-सान्तपन-षहकालाश्चन- 
परभूतिभिदेः खे; क्षप्यते । 

णिक दैत्यः । तदेव द्रढयति -- पर्येति । 
द्ग्धानां भरसितभावं भजतां मूर्हां वृक्षाणां तावत् फलं नोप- 

लभ्यते । दष्टानुसारेणादृष्टकत्पना प्रभवति यस्मात्, अतः श्वग॑कामो यजे- 
तेति वाक्यं यागकतैग्यताग्याजन द्षिणदिद्वारा धनग्रहणाय गीतमिति 
भावः॥ १९ ॥ 

तत्रापि युक्त्यन्तरमाह - अपिचेत्यादिना । निर्वांणक्य विन- 
टस्य ॥ २० ॥ 

शिष्यः । आचाय ¦ यद्येष एव पुरुषार्था यत् खाद्यते ¶ीयते च, 
तत् किमिलेतेस्ी कैः संसारसोख्यं परिहत्यात्मा धोरषेरः पराकसान्तपन- 
पष्टकालाश्चनप्रभूतिभदुः खैः क्षप्यत । तीर्पिकः श्ाञ्ञकारः । पराको मासोप- 

१ "दात (१९ 1" क, स, १।९;. 7 
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च(वीङः -- पूरप्रणीतागमप्रतारिताना मूर्वाणामाञ्ा- 
मोदकैररेयं तृप्तिः । प्रय पर्य - 

क्वालिङ्खनं भुजनिपीडितबाहुमूख- 

भम्मोन्नतस्तनमनोहरमायताक्ष्याः 1 
भिक्षोपवासनियमाकंमरीचिदाहै- 

` वैँडापरोषणविधिः कुथियां क्व चेष; ॥ २१॥ 
क्िष्यः -- क) आचाकिअ ! एव खु तित्थं आडढ- 

+ (५ बन्ति -- दुःखमिस्सिदं संसाठसोक्खं परलिृन्धणिञ्जं क्ति । 

 चावोकः -- (विहस्य) आः, दुषिषिलरितिभिदं नर- 

पथुनाम् । 

त्याज्यं सुख विषयसङ्मजन्म पतां 
दुःखोपख्टमिति मूखैविचारणैषा : 

॥ र 
सोखूये परिहरणीयमिति । 

कतवर [१ पि रिषि 

वासः । सान्तपनं नाम सप्तरात्रोपटक्षणक्रच्छरविशेषः । तार्वीयिऽहनि नक्त- 
क्तिः पष्ठकार शिनम् । प्रभृतिशब्देन ङच्छरदयो गृद्यन्ते ! 

प्रतारितानां व्चितानाम् । मूखीणां सख्प्रयोजनानभिन्चानाम् ¦ 
 क्व्मलिङ्कनं क्व वा भिक्षापवापषादयः इत्यजगजान्तरमित्य्थःः॥ 
आचाय ! एवं खलु तीथिका आठपन्ति -- दुःखमिधितं संस्र 

सोस्यं परिहरणीयमिति । शाखविद्धिरमिदितत्यत् तदपि श्रद्धयकेक नान्वि- 
त्याक्चयः । 

स्वपरभयोजनानभिज्ञाः पञ्चवः । 
पदयुलरमेव दशयति -- त्याज्यभियादि । मूलाणा पयलं बि- 

चारणा चिन्ता, निरूपणेति यावत् ॥ २२ ॥ 
कन 

५ व्र 1 कि 

१. °रवमभि" घ, पाटः. 
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- ब्रीहीन् जिहासति सितोत्तमतण्डु ाढ्यान् 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान् हितार्थी ॥ २२ ॥ 

महामोहः -- अये चिरेण खलु प्रमाणवन्ति वचनानि 
कणेखुलमुपजनयन्ति । (विलोक्य सानन्दम्) हन्त प्रियसुहन्भे 
चावाकः | 

चावाकः--(विलोक्य) एष महाराजमहामोहः । उपमर्णामि । 
(उपदत्य) जयतु जयतु महाराजः । एष चावीकः प्रणमति । 

महामोहः -- चाबौक ! स्वागतं ते । इहोपविद्यताम् । 
चावौकः--(उपविदय) देव ! कठेरसावष्टङ्पातः प्रणामः। 
महामोहः - अथ कटेभद्रमव्याहतम् । ` 

चार्वाकः -- देवप्रसादेन कटेर्मद्रम् । निवैतितकतैव्य- 
शषश्च देवपादमूलं द्रष्टुनगिच्छति । यतः - 

आज्ञामवाप्य महतीं हिषतां निखाता- 
न्निवेत्य तां सपदि छ्ब्धमुखप्रसादः ! 

उचैःप्रमोदमनुमोदितदशेनः सन् | 
धन्यो नमस्यति पदाम्बुरुहं प्रभृणाम् ॥ २३ ॥ 

एवं चार्वाकभाषितजनितसन्तोषः स्वगतमेवाह महामोहः -- अये 
(ति। 

अषङ्गं नम - 
' पृदूम्यामथ च जानुभ्यां बाहूभ्यामुरसा श्या । 
मनसा वचसा चैव शिरसष्टाङ्गमीप्तम् ॥" 

वि।. 
तर्हिं किमिति सत्वरमिद नायातीति चेत् तत्राह -- नि्ैर्भित- 

कतैव्यद्रोषयेति। 
लभ्धसुखप्रसादः प्रापतस्वामिसत्कारः । उकशकैःपरमोदं यथा 
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महामोहः -- अथ तत्र कियत् सम्पन्नम् । 

चावोकः- देव ! 
व्यतीतव्रेदाथ॑पथः प्रथीयसीं 

यथेष्टचेणं गमितो महाजनः । 
तदत्र हेतुने किनि चाप्यहं 

प्भुप्रसादो हि तनोति पोरुषम् ॥ २४ ॥ 

तत्रोत्तराः पाथेकाः पाश्चात्याश्च त्रथीमेव व्याजिताः, 
हामदमादीनां केव कथा । अन्यत्रापि प्रायश जीविकातात्र- 
फङठेव त्रयी । यथाहाचाैः - 

अभ्मिहोत्रं त्रयो वेदाखि दण्डं भस्मगुण्ठनम् । 
बुदिपोर्ग्दी नानां जीभिफेति ब्रहस्यतिः ॥ २५ ॥ 

भवति तथा अनुमोदितं सम्पादितं ददनं यस्य सतैया । पसिसितिखामि- 
शासनः खटु धन्यो धनादे इत्यथः ॥ २३ ॥ 

व्यतीतो व्यतिक्रन्तो वेदाथयाः पन्थाः, वेदस्याध्ययनप्रर चनादि 
मीगेः अथस्य तु तत्वालो चनकूषः, स परियक्तो यन महाजनेन स तथा । 
कथमेतद प्रयत्नेन साधितमिति चेत् तत्राह - पञुष्रसाद इति । प्राप्त 
स्वामिभ्रसदेन न किमपि दुष्करमियथेः ॥ २४ ॥ 

ओत्तराः पथिकाः कारमीरादिदेशजाः बर्षरादयः । पाश्वादयाश्च 
सिग्ध्वादिदेशजाः तुरुप्कादयः । त्रीमेवेत्येवकारेण न केवठं वेदपरित्याग 
एव पराषण्डागमस्वीकारश्चति दशयति । 

(बुद्धिपोरषदीना नां) बुद्धिदीनानां पौरष हीनानां च । बुदिः 
हीनता नाम परस्वापदरणा एावनयज्खता । पोरुषदीनता तु बाहुबङामाव 
† २५ ॥ 

१. ट; कृतके ज. घ. पाठः. 
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तेनं कुरकषत्रादिष तीर्थेषु तावद् देवेन स्वमनेऽपि 
विद्याप्रबोधोदयो नाशङ्कनीयः । 

महामोहः -- साधु सम्पादितम् । महत् खलु तत् तीथ 
न्यथीङतम् । 

चावीकः-- देव! अन्यच्च विनज्ञाप्यमसित | 
महामोहः -- किं तत ¦ 

चावाकः-- अस्ति विष्णुभक्तिर्नाम महाप्रभावा योगिनी । 
साव कटिना यद्यपि विरटप्रचारा कृता, तथापि तदतुय- 

हीतान् वयमारोकयितमपि न भरभवामः । तदत्र देवेनावधा- 

तमभ्यमिति । 
महामोहः -- (समयमात्मगतम्) आः प्रसिद्धमहाप्रमावा 

सा योगिनी ¦ स्वभावाद् विद्रेषिणी चाप्माकं दुष््छेडा सा । 
प्रकाशम्) भद्र अरननया रशाट्कया। कामकोयारिषु प्रति- 
पक्षेषु कुत्रेयमुदेष्यति । तथापि रषीयस्यमि रिपौ नानव- 
हितेन जिमीषुणा भवितव्यम् । यतः - 
तज कत -> निकास, ~ भक 0 

स्वप्नेऽपीति । तेषु तमसो निबिडभावादित्यथः । 

ली वेदसिद्धन्तः। 
नैतावता सन्तोषः कार्यं इत्याह -- अन्यदिति ` 
विरटप्रचारा क्ाचित्कमरचारा । नन्वविद्यमानकल्पा तर्हिं सा, 

तया का क्षतिरस्माकमिति तत्राह -- तदनुगृदीतानिपि । 

 त्श्चक्यप्रतीकारा सत्याह ~ सस यमिति । आत्मनैय प्रश्वास 
यति ~ अठमिति । तथापि - 

‹“उतिष्ठमानस्तु प्रो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 
` समौ हि च्िैरन्नातो वस्सयन्तविमयः ख च ॥" 
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नरिवाकषारुणो सक्ञां रिपुरल्योऽप्यहन्तुवः ` 
उद्ेजयति सुक्ष्मोऽपि चरणं कण्ट काङ्कुरः ॥ २९ ॥ 
(नेपथ्याभिमुलमवञेक्) कोऽ भोः! | 

(परविरईय दौवारिकः ।) 

दोवारिकः -- जयतु जयतु । आज्ञापयत देवः । 

महामोहः- भो ! असत्सङ्क ! । आदिश्यन्तां कामक्रोध- 
कीभमदवमात्छयादयो यथा योगिनी विष्णुभक्ति्॑वङ्धिरेवाव- 

हितै्िहन्तब्येति । 

दौवारिकः -- यदाज्ञापयति देषः । 

(इति निष्क्रन्तः |) 

(ततः प्रविराति पत्रहस्तः पुरुषः ।) 

पुरुषः---(क) अहक उक्षटदेसादो आअवोह्मि । तत्थ सा- 

अद्तीढसण्णिबेने पुिसोत्तमसगिदं देवदाअ गणम् । तरिं 
त 9 ता -- - - -- ा ~~~ 

[पि 

(क) अहमुकर्देशादागतोऽस्मि । तत्र सागरतीरसन्निवेशे पुरुषोत्तम 

इति न्यायात् व्ठबश्ष्ठबठः सह्केतभ्य एव रिपुरित्याह - तथापीति । 
अरुनीम क्षतं तत् तुदतीत्यसन्तुदो मभरगिति यावत् ॥ २६ ॥ 
अघुना सषैस्यैतस्य दुव्यैसनस्व भूर पिष्णुभक्तिरिति मन्वानस्तदनु- 

श्ये वतनीयभिति निभथिष्याद--कोऽन्रेति । 
एवं तावन्महामोहसमाज्ञया निशिष्ठदेशक्षेभराभमादिषु बिष्णुथक्ति- 

भदि्विद्धतरम। रोभादयो व्यवस्थिता इत्यभ्यप।यि । अधुना तद् वृत्तान्तो 
निवेथते -- तत इति । पत्रहस्तो वात्तीहरः । # 

अहमुरककदेश्लदागतोऽस्मि । तभ सागरतीरसंद्धिवेश पुरषोत्तम 

१, न्दः क्षते तु" ष. पठः, २. गर वस्मरेहि- मः खः. पाठः, 
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मदमाणेहि भद्रकं मडाराअसभासं पेसि देम । (विशेषक) 
एसा बाढाशसी । एदं ठउाअउक्म् । जावष्याङ्साभि । 

(प्रविश्य) एसो भट्को चव्वाकेण रात्थं किंवि मन्तअम्तो कि 
हृदि ! भोदु उवसप्पामि णम् । (उपचय) जेतु जेदु मट्भको 
एदं पत्तं णिद्धूपञ्जवु भद्टरको । (इति पत्रमपमति ।) 

महामोहः -- (पत्र यत्व) कृतो मवान् | 

पुरुषः -- क) भटक ! पुदिसोत्तमदिो । 

महामोहः -- (स्वगतम्) कार्यमलयादितं भविष्यति । 
(कासम् ) चावौक ! गच्छ । कतैव्येष्ववहितेन मता मंवि 
तम्यम् । 

चाककः -- यद् ज्ञापयति देवः 
(इति निच्करन्तः |) 

शब्दितं देवतायतनम् । तस्मिन् मदमानाभ्यां भद्वारकाम्यां महायजककाशं 
प्रेषिसषोऽसि । एषा वाराणसी । एतद् राजकुलम् । यावत् प्रविल्लामि । एत 
भद्रारकश्वावीकेण साधं किमपि मन्तरयेम्तिष्ठति ¦ मवतुपसपीम्येनम् । जयतु 
जयतु मद्रकः । ददं पत्रं निरूपयतु भरकः । 

(क) भट्भारक। पुरुषोत्तमात् । 

शब्दितं देवतायतनम् । तस्मिन् मदमानाभ्यां भद्रारकाम्यां महाराजसका 
्रेषितोहषमि । एक वाराणसी । एतद् राजेकुरम् । यावत् प्रविशामि । ९ 
मह्यरकश्वावकेण साधे किमपि मन्तरयस्तिष्ठति मवेतुपसर्पाम्येनम् । जयतु 
जयतु. मह्यरकः । एतत् पतर निरूपयतुः मद्रकः । उतकरदेश्चौ नाम 
ओडदेशः । ध 

मष्टारक । पुरषोत्तमात् । 
स्वगताभिति । एकान्त एवागतं तिरोदितं पत्रमारश्टय कव पथोः 

नेम् भष्यादितमतिवृ्तमित्यात्मनेषव न्यरूपयदित्य्थः । 
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महामोहः "== (पत्रं वाचयति |) 

(स्वस्ति श्रीवाराणस्यां महाराजाधिराजपरमेश्वरमहा- 
मोहपादान् पुरषोत्तमायतनाद् मदमानौ साष्टाङ्गपातं प्रणस्य 
विज्खापयतः। यथा भद्रमनव्याहतम् । अन्यच देवी रान्तिमात्रा 
श्रद्धया सह विवेकस्य दौलयमापन्ना विवेकसङ्गमाय देवीश्ुप- 
निषदमहर्निदां प्रतिबोधयति । अपिच कामसहचरोऽपि धर्मी 
वैराग्यादिभिरुपजप्त इव रक्ष्यते । यतः कामाद् विभि 
कुतथिननिगूहटः प्रचरति । तदेतञ्ज्ञात्वा तत्र देवः प्रमाणमिति । 

महामोहः (सकोधम्) आ: किमव तिसग्धौ रान्सेरंपि 

दयाहल मक्षतं सवम् । किन्तु शान्त्यादयः प्रतिपक्षा न ज 
स्येन परावृत्ता इत्याह - देवीति । प्रतिबोधयति प्रतिपादयति । भव॒ 
काभ्यम्रतिषिद्धपरिहरेणाटुष्टितनित्यने कैः खल्ववदाताश्चयानां शान्स्मा- 
दिसम्भावना, काम्यव्यतिरेकेण च कर्मणोऽनुपलम्भात् कुतः शन्तेरवकाश 
इत्यारङ्ृयाह -- अपिचेति । वैराग्यं नाम दृष्टाुश्विकयुखतत्साक्षमेषु 
्षपिश्णुत्वादिदोषनिरी क्षणेन वैतृष्ण्यम् । आदिशब्देन शमादयो गृ्न्ते 
उपजप्त इव अन्तभेदित इव । काम्यव्यतिरेकेणाप्यसि धमं इत्यथैः | 
कवचित्रिगूढ इति । 

'“योगिनः कम कुषेन सङ्गं यक्लातमश्ुद्धये ।'' 
हत्यादिवचनादप्रकटितं महात्मभिः क्रियत इत्यथः । तहिं कः प्रतीकार 
इत्यत्राह -- देव इति । देवेनेवेतद् ज्ञातुं शक्यत इत्यर्थः । 

किमेवमिति । मदो मानश्च सखप्रभावमविदित्वा किमिति ऋप- 
खाया बालायाः शान्तेः साध्वसं गता हत्यथः । सत्यं षाला शान्तिस्तथोपि 

"सतयन 

१, "धाया शाः खन पाटः, २. मम्यव्प्र ग, पठः, ३. "णैण क, पाटः, 
४. कवेखन निगु" स. ग. चर पाटः, 
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बिभीतः । कामादिषु प्रतिपक्षेषु कुतोऽस्यांः सम्भवः। तथा- 

धाता विश्वविसृष्टिमात्रनिरतो देवोऽपि गोश्जा- 
च्छेषानन्दविघूणमाननयनो दक्षाध्वरध्वंसनः । 

दैत्यारिः कमलाकपोरमकरीरेखाङ्कतोरःस्थखः 
दोतेऽन्धावितरेषु जन्तुषु पुनः का नाम शान्तेः 

कंथा ॥ २७ ॥ 

(पुप्बं परति) जाल्म ! गर्छ । कामं सत्वरसुपेत्यादेश- 
मस्माकं प्रतिपादय । यथा ~ दुराशयो धमं इत्यैस्माभिरव- 
गतम्। तदरिमिन् मुहतेमपि न विश्वसितन्यम् । दृढं बदूष्वा 
धारयितन्य इति । 

पुरुषः -- क) जं देवो आणवेदि । 
(इति निज्कान्तः ।) 

(क) यद् देव आज्ञापयति । 
~------ ---- ^^ ~~~--~------------ + ¬~ = ५ नका 

सा जीवति चत् अप्मक्ुलोच्छद इत्याशङ्कघाह -- कुतोऽस्य इत्यादिना । 
विधृणेमाननयनः कामोद्रककटुपितकयक्षः । मकरी रेखा कस्तूरि- 

कादिगन्धद्रव्यकल्पितपत्रटेखा । तया अङ्कितं (१हितमुरःस्थठं यस्य स 
तथोक्तः । एवं प्रसिद्धप्रमावानां दिरण्यगम॑(दीनामपि कामक्रोधादय एव 

(\ = (१५५६ 

प्रगस्मन्ते । किमु वक्तव्यमवाचीनष्वित्यारयः ॥ २७ ॥ 
जार्मोऽसमीक्ष्यकारी । प्रतिपादय प्रतिबे(षय । दुराञ्चयो धभ 

इति। अयमारवः-सङृदपि सादु ु ण्येन सम्पादितो धर्मः केत्पकोटिन्यव- 
स्थितोऽप्यपवगौन्वेषी । तस्मात् स कारागरद ष्टं बद्ध्वा ारयितव्य इति । 

पुरुषः । यदेव आश्चापरयति । 
~~~ गी पिथ क 1 व पकााकततकक 

१. न्ता बिभीत | ऊ 3 २. ष्या ता (<| 3 २३. ° | प ^ "च्छ 

श्वं । का, ५. (मद्रु) ६, स्माक्छेदेषा प्र, ४, ति हञातमस्माभिः । तालिन् 

भरः ख, पाठ 
१.4 



६६ ` प्रगोधचन््ोदये सन्याख्ये 

महामोहः ~~ (विचैन्त्य) शान्तः कोऽभ्युपायः । अथवा 
अखमुपायान्तरेण । कोधटोभावेवं तावदत्र पयौक्तो । कः 
कोऽत्र मोः। 

(प्रविदय) 

दौवारिकः -- आज्ञापयतु देवः । 
महामोहः -- आहूयतां कोधो रोभश्च । 
दोवारिकः - यदाज्ञापयाते देवः । 

(इति निष्क्रान्तः ।) 

दौवारिकः -- यदाज्ञापयति देवः । 

को धः--श्रतं मया रान्तिश्रद्धाविष्णुभक्तयो महाराजस्य 
प्रतिपक्षमाचरन्तीति । अहो मयि जीवति कथमासामात्म- 

निरपेक्षं चेष्टितम् । तथाहि - 

अन्धीकरोमि मुवनं बधिरीकरोमि 
धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि । 

करत्यं न परयति न येन हितं श्णोति 
धीमानधीतमपि न प्रतिसन्दधाति ॥२८॥ 

चान्तः कोऽभ्युपाय इति । प्रतिपक्षादाक्रष्ुमिति शेषः । 
अआत्मनिरपेश्चमिति । स्वस्वरूपं परित्यक्तुम् , अथवा मामना- 

हव्येत्यथः। मयि जीवतीव्यनेन दरितं स्वप्रभावमेव दरशयति- तथाहीति । 
अन्धीकरोमि इतिकतैव्यतामोव्यं सम्पादयामि । भुवनमिति । 

भुवनस्थं जनम् । उचवरनुशिष्टमप्याचवरयेन बाधिर्येण न श्रणोति, तथा 
बधिरीकरोमि । धीरं धीमन्तम् । सचेतनं कायाकार्यविषयविभागविवेचन- 
क्षमम् । अन्धीकारफटमाह -- कृत्यमिति । येनादङ्कारेण गृहीतो हितमिह- 

१, न्न्तेर्निशरणे षोः, २, वात्र" ख. पाठः, 



दवितीयोऽद्कः । ६७ 

खोभः -- अरे! मदुपगृदीता मनोरथसरित्यरम्परामपि 
तावन्न तरिष्यन्ति, किं पुनः रान्त्यादीधिन्तायष्यीन्त । 
परय - 

सन्त्येते मम दन्तिनो मदजटप्रम्छानगण्डस्थला 
- वातन्यायतपातिनश्च तुरगा भूयाऽपि रुप्स्येऽपरान् । 

एतष्छब्धभिद् रमे पुनरिदं ठग्ध्वेयभिध्यायतां 
चिन्ताजजरचेतसां बत चरणां का नाम शान्तेः कथा 

[॥ २९ ॥ 
क्रोधः - सखे । विदितस्सया मत््मभावः । 

त्वं बृत्नमधातयत् सुरपति थन्द्राध॑चूडोऽच्छिनद् 
देवो बह्मरिरो बसि्ठतनयानाधातयत् कोरिकः । 

अपिचाह् - 

विद्यावन्त्यपिं कोर्तिमन्त्यपिं सदाचारावदातान्यपि 

प्रोच्चैः परुषभूषणान्यपि कृलान्युद्ठुमी ३ क्षणात् ॥३०॥ 

टोकपररोकपथ्यै न श्रृणोतीति बपिरीकारे फठम् । अचेतनतासम्पादन- 
फलमाह ~ धीमा्निति ॥ २८ ॥ 

अथ ठोर्भस्य प्रभावं द्यति-- अरे इति । 
मदजङठं दानव, तेन प्रकर्षेण म्टानस्तान्तः गण्डः कयो येषां ते 

तथा । बातवद् विश्षेणायतः पात येषां ते वातव्यायतपातिनः वाघुगतय 
इत्यथः । चिन्ताजर्जराभति । बहुतरमनोरथपरम्परामश्न्मुभरधियानित्य्थः 
॥ २९ ॥ 

साम्यमसहमानः स्वात्मानमतिद्चाययाति कषः । त्थाधुं वष्टरप- 
त्यम् । अ खयोऽच्छनदिति। अपरिच्छेयनिजरूपप१२य४९परप्रवणजातयेष्। 

१, नन्ति जन्तवः । क्व पुन, २. श्ये क्षः अ.पा- ३. फः घ 

पाठः, ॐ, (भस्वमा' छंन्ग, पाठ ५ पे ` ध.पाठः, ६, ननं, तेः ख, पाठः, 
४ भर कर । {| प्छः° 

४४ 
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छोभः -- तष्णे ! इतस्तावत् । 
(भरविद्य ) 

तृष्णा -- ऊ) अञ्जउत्त ! आणवेदु । 
खोभः-- प्रिये ! श्रूयतां -- 

्ेत्रश्रामवनादिपत्तनपुरहीपक्षमामण्डल- 
प्रयाशायतसूत्रबदडमनसां छन्धाधिक ध्यायताम् । 

(क) आर्यपुत्र | आज्ञापयतु । 

भगवाननृतसम्मिध्रितमुखं दुरितोदयदेतुरिति छेदितवानित्य्थः। कुशिकपुतः 
कोशिकंः । यथा खलु विश्वामित्रो वसिष्ठप्देषात् तच्छिष्ये कल्माषपादनाभनि 
नृपती कुतोऽपि कारणाद् विप्रश्ापप्रपीडिते कमपि राक्षसं समावेद्य तेन 
राक्षसेन वसिष्ठतनयानषिलानाधातयदमभक्षयद् इत्यथः । एवं तावद् देवा- 
दीनां व्यापारो दितः । अधुना मनुष्यानधिकृत्य दरयति - अपिचेत्या- 
दिना । उद्धतुमन्मूखायेतुम् ॥ ३० ॥ 

सवेतः समादित्सारूपो लोभः कदाचिदप्यनछम्प्रययरूपां मायौ- 
मात्मसामथ्यप्रकटनायाहयति -- तृष्णे इति । तर्ष्णा नाम सावै्रिकी 
निरङकशेच्छा ! उक्तं च -- 

“इदं मे स्यादिदं मे स्यादिति भेदविकल्पिता | 
॥ मानसी साध्यविषया वृत्तिरिच्छेति कथ्यते ॥"' 
इति । 

तृष्णा । आयंपुत्र ! आज्ञापयतु । 
्षेन्रं केदारम् । पत्तनं नगरम् । पुरं राजाषिष्ठानम् । दरीपाः जम्बू 

दवपादयः । क्षमामण्डटं भूमण्डलम् । एवमुक्तष्वनुक्तेषु च प्रत्याशा परि- 
जिदीषौसहनम् । उक्तं च- 

[रीर 0 कक ४] 
७ ^" ̂  ~ ~ ---~ 

१, तदः ख. पाठः. २. तच्छेदि, २. को विश्वामित्रः । य, ४, 
ष्णासाः ष. पाटः, ५. ते॥'' तृ" ख.. पाठः. 8. "ईतम् । द्रीख, च, 
पाठः. 



दितीयोऽङः | ६९ 

तृष्णे ! देवि ! यदि प्रसीदसि तनोष्यङ्गानि ठङ्गानि चेत 
तद् भोः पराणभ्रतां कुतः रामकथा ब्रह्माण्डलक्षैरापि ॥२१॥ 

तुष्णा-- क) अञ्जउत्त ! सअं जेव्व दाव अहं एदररिस 
अत्थे णिच्चं अहिजुत्ता । सम्पदं अञ्जउत्तस्स अण्णाएे बह्मण्ड- 

कोडी्हिं पि ण मे उअरं पूरहस्सदि । 
क्रोधः -- हिंसे ! इतस्तावत् । 

( प्रवर) ` 

हिता -- (ख) एसद्धि । आणवेदु अञ्जउत्तो । 
(क) आर्यप्त्र ! स्वयमेव तावदहमेतास्मनर्थे नित्यमभियुक्ता 

साम्प्रतमायेपुत्रस्याज्ञया ब्रह्माण्डकोरिभिरपि न मे उदरं पूरयिष्यते । 

(ख) एषासि । आज्ञापयत्वायपुत्रः । 

“विरोधेऽपि स्फुटे मह्यं काठेनेतद् भवेदिति । 
अनुपेक्षाक्षमत्वं थत् पुंसामाशां वदन्ति ताम् ॥'' 

इति । सेवाशा दीर्षसूत्रवत् सूत्रं बन्धनरेतुत्वात् । तेनेत्यथः । यदि 
प्रसीदसीति । न कदाचिदपि समभ्जाताठप्रत्यया चेत् । अङ्गानि तुङ्गा 
नीति । प्रतिविषयं तरुणतरतृष्णाविरेषावयवोश्चितानि निवतयसि चेत् तर्द 
सिद्धं नः समीदहितमित्यथंः ॥ ३१ ॥ 

तृष्णा । आर्यपुत्र ! स्वयमेव तावदंदमेताभिन्नर्थे निलयममियुक्ता । 
साम्प्रतमार्थपत्रस्याज्ञया ब्रद्याण्डकोटिमिरपि न मे उदरं पूरयिष्यते । 

““अस्माभियेदनुष्टेयं गन्धरवेस्तद नुष्टितम् !” 
ध न्यायादस्मदमिप्राय एवार्यपुत्रस्य म्यवसायोऽप्यतोऽ्तुकूठेवाहमि- 
तथः | 

ततोऽखिलप्राणिनां प्राणप्रतिहतिरक्षणा हिंसा । एषासि । भाञ्चा- 
पयत्वारयेपुत्रः । 
| ५ भ्" है ल.पाठः. २. दति क.पाठः, इ. द्कड म 
पाठः. ४. ततिः ग.घ. पाठः ५. श्रव्य" ध. पाठः, ६. ^णह" ख. ध, पाठ 
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 कोधः-- म्रिये! सहधर्मचारिण्या त्वया मातुपितुवधो- 
ऽपि ममेषत्कर एव । तथाहि - 

केयं मता पिशाची क इव हि जनको भातरः केऽ कीटा 
वन्ध्यो$यं बन्धुवगः; कुटिख्विरषुहुचेष्टिता ज्ञातयोऽमी । 

(दृस्तो निष्पीड्य) 

आगम यावदेषां कुरमिदमखिरं नैव निःरोषयामि 
सपूजेन्तः कोधवह्वेनं दधति विरतिं तावदङ्गं स्फुलिङ्गाः 

(॥ ३२ ॥ 
(विरोक्य) एष स्वामी । तद्पसपोमः । 

सव-(उपदत्य) जयतु जयतु देवः । एते वयं किङ्कराः । 
तदादिरातु देवः । 

महामोहः --्रद्धायास्तनया शान्तिरस्मादिदधेषिणी । सा 
भवेद्भिरवदिरधेनिम्ाह्य । 

सवे ~ यदादिदाति देवः। 
(इति निष्कान्ताः) 

सहधम॑चारिण्या पेपल्या । ईषत्कर इति । अत्यन्तकडोरतरो 
हि मात्रदिवधः । सोऽप्यनुकूरया त्वया ईषत्करः अङ्िन कतुं शक्यत 
इत्यथः । । 

अन्धुवगं; सम्बन्धिनः । ज्ञातयः सगोत्रिणस्तेऽपि इडा अबू- 
जवो वियः स्वाथपराः सुहृद इव न्यापारवन्तः । दसा चेदनुकूठा भवति, 
तदानीं कोधोऽपरे निरगैलो भवतीत्याह - हस्ताविति । स्फूजन्तः 
स्फुरन्तः । स्फुलिङ्गा अभिकणा; ॥ २२ ॥ 

अद्धायास्तनयेलत्र सासिकश्रद्धापुत्री विवक्षिता । 

१ भुपित्रादि' क" पाठः, 



द्वितीयोऽहः । ७१ 

महामोहः--श्रदायास्तनया इत्युपक्षपेणोपायान्तर मपि 

इदयमारूढम् । तथाहि - शान्तेमीता श्रद्धा । सा च पर- 

तन्त्रा । तत् केनाप्युपायेनोपनिषत्सकाशात् तावच्छुदापकरष- 
णं कर्तव्यम् । ततो मातुवियोगंदुःखादतिभरदुरुतरा शान्तिर्- 
परता भविष्यति अवसीदन्ती वा विरस्यति । श्रद्धां चाक्रषट 
भेथ्यादृष्टिरेव विलासिनी प्रगल्भेति तस्मिन् विषये सेव 
नेयोञया । (पाश्वतो विोक्य) विश्र्मोवति ! सत्वरमाहूयतां 
मिथ्यादृष्टिविखासिनी । 

विश्रमावती -- (क) जं देवो आणवेदि । 
(निष्कम्य मिथ्यादृष्टथा सह प्रविशति ।) 

भिथ्याहशिः- (ख) सहि ! चिरदिष्टस्स महाराअस्स कह 

मुहं पेक्खिस्सम् । णं महाराओ म उवाटठम्भिस्सदि । 
1 क 1 

(क) यद् देव आज्ञापर्यति । 
(ख) सखि । चिरदृष्टस्य महाराजस्य कथं मुखं प्रेक्षिष्ये । ननु 

महाराजो मामुपाखन्मिष्यात । 

कोधादिभिरुपायैरयमथेः साध्य इत्यभाणि । सम्प्रति प्रसङ्गपरा्ु- 
पायान्तरमेपत्याह -- अद्धाया इति । श्रद्धायाः खलु 'विरोध्युपि्षापूर्वक- 
करणोपरमलक्षणा शान्तिर्भवति । अतस्तत्ारतन्त्यमित्यथः । श्रद्धाकर्षणो- 
पायान्तरस्य फलमाह -- तत इति । 

नास्तिकतारक्षणमिथ्यादष्टिसम्पादिती हेला विश्रमावतीं । यदेव 
आज्ञापयति । 

मिथ्यादश्टेः । सि ! चिरद्ष्टस्य महाराजस्य कथं मुखं ् र्षष्ये। 
ननु महाराजो मामुपाटम्मिष्यति । | 

१. “न्तिनाम क्नद्धाप', २. श्शाच्छ्, ३. गाद्" ख. पाठः. ४. (मब 

ग. पाठः. ५. भिद्या ख. भ. पाठः. ६. काहे" ग. पाठः. 



७२ प्रबोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 
५.१० " , " वी 

विश्नमावती -- क) सदि |; ठह दैसणे अप्पाणं पि 
महाराओ ण चेद्दस्सदि । तदो कदं उवाकम्भिस्सदि । 

मिथ्याह्टेः -- (लः कीस मं अटीभसोहग्गं संभाविअ 
विडम्बेति । 

५ [ ९ % # ९ ष क * 

, विश्नमावती--) सहि ! संपदं जेव्व पेक्खिस्स अलि- 
अन्तणं सोहग्गस्स । अण्णं च घुण्णन्तणिदाउकं निअ पिअ- 

५ 

सहीए गोअणं पेक्खामि । ता किं खु पिअसहीए विणिददाए 
काठणम् । 

(क) सखि । त्वदृशने आत्मानमपि महाराजो न चेतविष्यति । ततः 
कथमुपारुम्भिष्यति । 

(ख) कस्मान्मामटीकसोभाग्यां सम्भाव्य विडम्बयति । 

(ग) सक्षि। साम्प्रतमेव प्रेक्षिष्ये अटीकतवं सोभाग्यस्य । अन्यथ 
घूणमाननिद्राकुराभेव प्रियसख्या रोचनं प्र्षे । तत् ऊ खट प्रियसख्या विनि- 

द्रतायाः कारणम् । 

विभ्रमावती । सखि! त्वदशेने आत्मानमपि महाराजो न चेत- 
यिष्यति । ततः कथमुपालम्मिष्यति । 

भिथ्यादष्टिः । कस्मान्मामटीकसोभाग्यां सम्भाग्य विडम्बयसि । 
परिदससीतयथः । 

विश्रमावती । सलि! साम्प्रतमेव प्रक्षिष्ये अठीकलतवं सौभा- 
ग्यस्य । अन्यच्च धूणेमाननिद्राकुटमिव प्रियसख्या लोचनं प्रक्षे । तत् किं 
दु प्रियसख्या विनिद्रतायाः कारणम् । 

१, (णमत्तेण अ", २.* ववेद्रस्सिदि ।' ग. पाठः, ३. एव्व, ४, 
म्मन्तविणिदुदाड”) ५ क्क णुद्ध' स, प्राठः, ६. कृत उपा' ख, घ, पाठः. 



दवितीयोऽङ्ः । ७३ 

मिथ्यारष्ठिः -- (क) एकवव््छहा वि जा इत्थिआ 
होड, ताए वि णिदा दुक्डहां णाम । किं उण अद्याणं सअठ- 

बव्टहाणम् । 
विश्रमावती -- (ख) के उण पिअसहीए बग्डहा । 
मिथ्यारषिः- ग) महाराओ, तदो उवरि कामो, कोहो, 

रोहो अ । अहव अर विसेसेण, एत्थ उठे जो जादो 

हिअअणिहिदाए रत्तिदिअहाई अहिरमई मए ण विणा बाटो 

ठविरो जुवाणो अ । 

विश्रमावती -- (ष) णं कामस्स रई, कोहस्स हिस, 

(क) एकवह्मापि या स्री मवति, तस्या अपि निद्रा दरुमा नाम । 

किं पुनरस्माकं सकर्वछमानाम् । 
(ख) के पुनः प्रियसख्या वमाः । 
(ग) महाराजः, तत उपरि कामः कोधो खोभश्च । अथवाङ 

विशेषेण, अत्र कुके यो जातो हृदयनिहितया रात्रिदिवसान्यामिरमते मया न 
विना बालः स्थविरो युवानश्च । 

(घ) ननु कामस्य रतिः, कोधस्य हिंसा, लोभस्य तृष्णा परम- 

सिथ्यादरृष्िः । एकवहमापि या श्वी भवति तस्या अपि निद्रा 
दुभा नाम । किं पुनरस्माकं सकर्टवहमानाम् । 

विश्रमावली । के पुनः प्रियसख्या बहभाः । 

मिथ्यादृष्टि; । महाराजः, ततः उपरि कामः क्रोपो लोभश्च । 
अथवा अटं विरेषेण अत्र कुठे यो जातो हृदयनिहितया रात्रिदिवसानि 
अभिरमते मया न विना बालः स्थविरो युवानश्च । 

विश्रम दती । ननु कामस्य रतिः कोधस्य हिंसा लोभस्य तृष्णा 
~ ~~ 4 म म अदत शा ~ अ 

१, ष्टा । ताकि उ, २. 'ठकन्ोअव', ३. "हराअसदानेह' दाव, 

४. पसिंदिः ख, पाटः. 
| 1, 



७४ प्रनोधचन्द्रोदये सम्याख्ये 
१ म् 

रोहस्स तिण्डा परमप्पिअत्ति सुणीअदि । तासं कधं पिअ- 
डे 

जण णिच्च रमअन्ती इस्सं ण जणेसि ! 

मिभ्यादष्ठिः -- क) इस्सत्ति किं भणीअदि । ताओं 

वि मए विणा मुहृत्त वि ण तुस्सन्ति। 

विभ्रमावती -- (ल, अदो जव्व भणामि तुह सरिसी 
पुहआ इह पुहिवीए णत्थि त्ति । जाए सोहग्गवेरग्गविज्जरि- 

अहिअआओ सवत्तीओ वि सम्पसादं पडिच्छन्ति । सहि ! 

अण्णं वि भणामि । एवं णिहाउठदहिअआ विसडकक्ख- 
[1 ता 8 1 नि 1 

परियो श्रयते । तासां कथं प्रियजनं नित्यं रमयन्ती द्यां न जनयसि । 
क) द्रप्येति किं भण्यते । ता अपि मया विना मुहूतेमपि न 

तुष्यन्ति । 

(ख) अत एव मणामि, तव सदसी सुभगा इह पृथिव्यां ना सीति । 
यस्याः सोमाग्यवेराग्यविज्वरितहदयाः सपल्योऽपि संप्रसादं प्रतीच्छन्ति | 
साखे ! अन्यदपि भणामि । एवं निद्राकुरुहृदया विसंस्थुरुस्छर्चरणनुपुरञ्च- 

परमग्रियेति श्रूयते । तासां कथं प्रियजनं नित्यं रमयन्ती र्या न जन- 
यत्ति | 

मिथ्यादृष्टि; । दर्पयति किं भण्यते । ता अपि मया विना मुहूते- 
मपि न तुष्यन्ति । 

येश्रमादती । अत एवं भणामि तव सदशी युभग। इह पृथिव्यां 
नास्तीति । यरयाः सोमाम्यषैराग्यविज्वरितहृदयाः सपलन्योऽपि सम्प्रसादं 
प्रतीच्छन्ति । सखि ¦ अन्यदपि भणामि । एवं निद्राङ्कलद्दया विसंस्थु- 

१. ततह्वा, २. णि, ३. स्स कट् ण' ख, पाठः, 



द्वितीयोऽङ्ः । ७५, 

@न्तचरखुणनेउरक्षकारमुहराए गदीए महाराअ सभावअन्ती 

सकिदहिअअं करिस्सदि पिअसदहित्ति तक्छेमि । 

मिथ्यारष्टिः -- (क) किं एत्थ संकैदव्वं । णं अद्याणं 
महाराअणिउत्ताणं जेव्व एसो अविणञओ । अविअ दृसण- 

मत्तप्पसादिअपुरुसाणं जुबदणं केरिसं भअम् । 

महामोहः -- (विलोक्य) अये सम्प्राततैव प्रिया मे मिथ्या- 

दृष्टिः । येषा - 
श्रोणी भारभरार्सा दरगटन्माल्यापनव्रत्तिच्छटा- 

छो रखाल्क्षप्तथ॒जोपदर्ितकुचोन्मीखन्नरखाङ्ावलिः । 
-----~ का 9 मा का ०००० ००००७०७० 

क्वारमुखरया गत्या महाराजं सम्भावयन्ती राङ्धितद्दयं कारिष्यति प्रियसखीति 
तकंयामि । 

(क) किमत्र राङ्कितत्यम् । नन्वस्माकं महाराजनियुक्तानामेवैषो- 
विनयः । अपिच दर्हनमात्नप्रसादितपुरुषाणां युवतीनां कीदशं भयम् । 

व्रणी कि, 

लस्खलच्रणनूपुर्मङ्कारमुखरया मत्या महाराजं सम्भावयन्ती शङ्कितह्दयं 
करिष्यति भ्रियसखीति तकेयामि । 

सिथ्याटषिः । किमत्र शङ्कितव्यम् । नन्वस्माकं महाराजनियुक्ता- 
नामतैषोऽविनयः । अपिच दरनमात्रप्रसादितपुरुषाणां युवतीनां की 
भयम् । 
च एवं तावद् विभ्रमावतीमिथ्यादाषटिम्यपदेरेन खीणां पुरुषचित्तप्रलो - 

भकतवे पुरुषाणां च योषिद्रीक्षणेन तूलायमानत्वमिव्यवमद् शे । सम्रत्यारा- 
दागतां मिथ्यादष्टिमारक्ष्याह- विलो क्येति । तत्र मोदो नामानित्याश्चु 
चिदुःखानालमसु नित्यश्युचियुख।तमत्वामिमानः । भिध्यादृष्टिनौम मोहसं- 
स्कारसच्लाता अरमणीयेषु विषयेषु रमणीयर्ताबुद्धिः 

तामेव विशिनष्टि -- आ णीति । पृथुतरोनितम्बषिम्बगुसमरपरि- 
कोणिम म क-म 

१. “छिर्विखासिनी ।ये' ख. पाटः. २. कुतोभ' घ.पाठः ३. (तदद्, 
४. त्वादिङ्ु, ५. "मनि' ख. घ. पाठः. ६. (दतरम' ख. ग. घ. पाट;. 

1.2 



७६ प्रोधचन्द्रोदये सम्याख्ये 

नीडेन्शवरदामदीषेतरया दृष्ट्या धयन्ती मनो 
दोरान्दोलनरोकङ्णञ्चणत्कारो त्तरं सपति ॥ ३३ ॥ 

विभ्रमावती -- (क) एसो महाराओ । उवसप्पदु पिञ- 
सही । 

भिभ्यादष्टिः -- (उपखल्य) (ख) जअदु जअदु महाराओ । 
महामोहः -- भ्रिये ! 

दखितकुचनखाङ्मङ्पाटी 
रचय ममाङ्मुपेदय पीवरार् ! । 

[1 री 

(क) एष महाराजः । उपसपतु प्रियसखी । 

(ख) जयतु जयतु महाराजः । 

क भो ० ज १.८. 
यि क ाकाकत 

भ णन 

सेदपरवदामदनमन्दमधुरतरखलगतिशाटिनीयथः । दरं स्तोकं भम्मिह्छादी 
षूद्रलतः स्खरतो माल्यस्यापव्त्तिः पुनरपि तत्रैव पर्वेरणं तेन भ्याजेन ठो 
च॑र (यथा) तथा उध्वै क्षिप्ताम्यां युजाभ्यां प्रकाशितयोः कुचयोः अभि- 
व्यज्यमानानां नखपदानां पङ्क्तेर्यस्याः सा तथोक्ता । दीषतरया द्या 
कटक्षमाटया धयन्ती अस्मन्मना हरन्तीयथः । दाष्णोरान्दोटनंन डल 

यितेन ठोटं चरं कङ्कणं करमभूषणं (यस्याः ? तस्य) श्चणदित्यनुकरणश्चन्दः । 
तदुत्तरं तस्रच॒रं यर्थां तथा गच्छतीत्यथः ॥ ३३ ॥ 

बिभ्र मावली । एष महाराजः । उपसर्पतु प्रियसखी । 
मिथ्यादृष्टिः । जयतु जयतु महाराजः । 
चिरोरकण्ठितमासाद प्रियासङ्गमौद्युक्यमारपरिखेदपरवशः प्राह- 

प्रिये इति । 
पृथुतरपीनपीवररमणीयोततङ्गकुचकरुशनखपदविद् छनं यथा भवति र 

१, 'दमद्नमधु' ग. धटः. २. 'मदभावास्सग' ख. घ. पाटः. ३. पिमसं' 

ख. पाठः, इ. वाख.ग. घ, पाठः, ५. च्चश्वर, घ. पारः, ६, ङ्किर्विधतेय- 
स्याः ख. पाठः. ७. श्वल; ८. थामवतितः, ९. तुमः, १०. मः, 
११, ङेखनं" घ. पाठः» 



द्वितीयोऽङ्गः । ७५ 

अनुहर हरिणाक्षि ! राङ्राधे- | 
स्थितहिमरोलघताविखासलक्ष्मीम् ॥ ३४ ॥ 

(मिथ्यादृष्टि; सस्मितं तथा करोति ।) 

महामोह {--- (आरिङ्गनसुखममिनीय ) अहो परर्याया \ प रि. 

प्वङ्गात् परावृत्तं नवयोवनेन । तथाहि -- 
यः प्रागासीदमिनववयोविश्चममांवाप्तजन्मा 

चित्तोन्माथी विगतविषयोपश्मवानन्दसान्द्रः । 
जका ७००००- > ००००० कन्य ४५ -~~------- ~~~ ¬ ,~^~~~ 

तथा परिरम्भणेयमित्य्थः । शाङ्करार्धेति । यथा खलु परमेश्वरेण प्रम- 
कारुणिकेन भक्तजनपरवशेनात्मपक्षपातेन अनन्यशरणतयाध्रितश्रीपार्बतयाः 
परमतरभक्तिशरद्धासेहबहुमानबाहूत्यद रननिघ्रनिजतेजसा सामि समनुग्- 
हीते, तद्वदिह ममापि प्रिये ! परचुरतरपरिष्वङ्गपरमसौख्यसम्प्रकाशनेनासतनं 
सवीत्मना समनग्रहदाणलयथेः। उक्तं च - 

“अतिलेहापकृष्टमा देहा शूठिनः श्रिता । 
त्वं तु सवोतमनासमानं कृत्लं मामाप्तुमिच्छसि ॥'' 

इति ॥ ३४ ॥ 

परादृत्तं पुनरपि सम्प्राप्तं तारुण्येन । तदेव दरदीयति- तथाहीति । 
यो मान्मथो विकारः प्रागासीदिति व्यवहितेन सम्बन्धः । कथ 

मभूतः प्रागिति तत्राह -- अभिनवेति । अभिनवतवं नार्मे वयसः पश्च. 
विंशाग्दिकतम् । वयसो विप्रमस्तदुद्रेकस्तेन प्राप्तत्तिरियर्थः । स एव 
विशेष्यते -- चित्तोन्माथीति । मान्मथः खल्रेटमुज्जुम्भमाणो विकारः श्रा- 
णवहमासेमागमगृदुतरमधुरविरचितमदमन्दमन्दरमन्बुलक्वाणतठाहति रस 
सीत्कारविशद चतुरपरिरम्भर्णपरमसोस्याविवश। विभ्रमयति यूनां चित्तमि- 
त्यथः । पुनरपि विशेष्यते -- विगतविषयेति । विगतो विग्रष्टो विषये- 
लनन्यसामणकतततवसकदेरे 

१, भ्याप' घ. पाठः. २. 'मोपात्तज' ख. पाठः. ३, (तीत्य" ड. पाठः, 

४. पमष, ५. वुगमनमृ", 6. न्दम, ७9. (तससी", ८. "णसौः ख, 
पाठः, ९, भ्परवः क, पाठः+ 



७८ प्गोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

वृत्तीरन्तस्तिरयति तवाण्छेषजन्मा स कोऽपि 

प्रोटपरेमा नव इव पुनमीन्मथो मे विकारः ॥ ३५ ॥ 

मिथ्याटष्टिः -- क, महाराअ ! अहं वि संपदं णवजो- 
उणा संवुत्ता । ण खु मावाणुबन्धो पम्मो काठेणवि विह्- 
डद । आणवेदु भ्र किणिमित्तं भट्टिणा सुमरिदि । 

(क) महाराज ! अहमपि साम्प्रतं नवयोवना संवत्ता । न खट 
भावानुबन्धः प्रेमा कारेनापि विधरते । आज्ञापयतु भता किन्निमित्तं मत्र 
स्मृतास्मि 
1 1 7 1 क~ न 

रूप्व उपरागो यस्य स तथा । प्राणवह्मान्यतिरिक्तविषययन्तरोपराम- 
मन्तरेण सान्द्रानन्द इत्यथः ! चिरविरहपरिखेदपरिम्ायमानमानसानौं 
खट युनीं प्राणवहभासमागमसञ्चातसम्भ्रमाणां सकठान्यपीन्दियाणि सह्- 
सेव सम्भूय सोत्कण्ठं प्राणनाथासेरसतरग्रुटुलमधुरमन्जलरामणीयकल- 
सितठावण्यविशदमदनभद खेगतिश्चारिषुं तरठतरविवशपरिम्छानमेनोदरा- 
्प्रतयङ्गेषु युगपदेव निर्छयितानि । अतो न तञ्चतिरिक्तविषयविषक्ततेति 
भावः । अत ॒एवान्तःकरणव(त्तयः ९? त्ती )स्तिरयन्त्यत्रैव वतैन्त इत्यर्थः । 
पुनःशब्दोऽत्र इदानीमथः । प एवेदानीमागत इत्यथः । कोऽपीति । 

स्वातुभवेकसमधिगम्य इत्यरथः । तथाप्येतदेवमिति वक्तव्यमिति चेदाग्रद- 
स्तत्राह -- तवाश्टेषजन्मेति । प्रकर्षेणोढः प्राणनाथायमिव प्रेमा प्रीतिः । 
उक्तच - 

“पुंसः पूवोपरीमूता सुखित्वेन व्यवस्थितिः । 
बुद्धेरन्मीरनी गाढं प्रीतितवेन निगद्यते ॥” 

सा यस्थं स तथोक्तः । इवशब्द एवार्थे । अभिनव एव संद॒त्त इत्यथः+।२६॥ 
मिथ्यादृ्टिः । महाराज ! अहमपि साम्प्रतं नवयोवना संवृत्ता 

१. भभाति' क. घ.पाठः. रे. "योप" ख.पाठः. ३. नांयु घ. पाठः. 
४, नांख्डप्रा ख. घ.पाठः. ५. धररसमु' घ, पाठ... 5, इमः ख. 

पाठ. ७, भ्यमानम' ख. प. पाठः. ८. पायि', ९. न्यत्रे, .पा.:. १०, 

श्यै।' ख, घ. पाठः, ११. प्यव" क. ग, पाटः. . 

~ ~ ~ ~ ता = न ष 1 व --~-------- ^^^------- ~= = 



द्वितीयोऽङः । ७९, 

महामोहः -- प्रिये ! 
स्मर्यते सा हि वामोरु! च्युता या हृदयाद् बहिः । 
मच्चित्तमित्तो भवती सारुभञ्जीव राजते ॥ ३६ ॥ ̀ 

मिथ्यादृष्टि; -- क) महप्पसादो । 
महामोहः -- यथेव प्रकादितेरङ्ेः सवत्र विचरसि त- 

थेव पवर्तितन्यम । अन्यच्च दास्याःपुत्री श्रद्धा विवेकेन 
सहोपनिषदं संयोजयितुं कुदिनीमावं प्रतिपन्ना । ततः - 

प्रतिकूटामकृलजां पापां पापानुवतिंनीम् । 
केरोष्वादरष्य तां रण्डां पाषण्डेषु निवेशाय ॥ ३७ ॥ 

ज 0 गाति ना नण न ~ -----~ =+ ~~ ---~---------- -- ~^ ~^ ०११ [क 001 

(क) महान् प्रसादः । 

न खलु भावानुबन्धः प्रमा काठेनापि विषते । आङ्खापयतु भर्ता किञ्निमितत 
मत्री स्मृतासि । 

ननु किमर्थमेवमुच्यते । प्रिये ! व्यवहिताथविषया खलु स्मृतिः । तं 

तु मचित्तभित्तो कृत्रिमचित्रविचित्रा पुत्रिका स्लीव विराजसे । अतस्त्वा 
मपरोक्षां कथं स्मरामीत्येतदाद -- स्मयेत इति ॥ ३७॥ 

मिथ्यादृष्टिः । महान् प्रसादः । 

दास्याः दसियाः । कुषटिनी नाम प्रणयकरहकलितिदम्पत्योः संबो- 

धिका मन्जठभाषिणी शम्भटी भण्यते । ततः किमिति तत्राह - तत 
इति । 

प्रतिकलम् अस्मद्विदषिणाम् अकरुरजामङलीनां कुरक्षयप्रवत्त- 
विवेकाद्यनुसरणात् पापां पापानीमनुस्रणदेव पापानुवतिनीं तां रण्डां विधवां 
पाषण्डागमेष्वेव सम्पादयेत्यथः ॥ ३७ ॥ 

, १, ष्टः- स्मः, २. अ!" ख.पाठः, ३, त्तीन्नीः ख. च. पाडः, 
४. द्दासभार्यायाः।' ख,ग. पाठः. ५. वीत". पाठः ६. काञ्च ग 

पाड, ७, प्र, ८, नां तेषाम घ. पाहः, 

7 मी 



८० प्रनोधचन्द्रोदये सन्याख्ये 

मिथ्याटष्िः -- क) दैदहमेत्तए विसएं अं भट्टिणो 
हिणिवेसेण । वअजणमत्तेणेव्व मद्टिणो दासञ्व सन्बो अण्णौं 

करिस्सदि । सा खु मए मिच्छा धम्मो, सोक्खविग्धअराइं 

मिच्छा सत्थप्पटविद्ादई त्ति भणअन्तीए इत्ति विवेअमग्गं 

जेव्व परिहलिस्सदि, किं उण उवणिसदम् । अविअ- 

विसआणन्दविमुक्के माक्खे दासाण दंसअन्तीए ¦ 

उव्रणिसञ हि विरत्ता ब्चत्ति करिञ्जइ मए सड ॥३८॥ 

महाराजः -- ययेवं सुष्ठु प्रियं मे सम्पादितं भियया । 
(पुनरारिङ्गय चुम्बति ।) 

[काणक व पीपी 

(क) एतावन्मात्रे विषये अ भर्तुरभिनिवेशेन । वचनमात्रेणेव भर्तु- 
दास इव सरं आज्ञां करिष्यति । सा खट मया मिथ्या धर्मः, सोख्यविध्नक- 
राणि मिथ्या शखप्ररपितानीति मणन्त्या क्षटिति विवेकमागेमेव परिहरिष्यति । 

किं पुनरुपनिषदम् । अपिच -- 

विषयानन्दविमुक्ते मोक्षे दोषान् दश्चेयन्त्या । 
उपनिषदा हि विरक्ता रिति क्रियते मया श्रद्धा ॥ 

मिथ्यादृष्टि; । एतावन्मात्रे विषये अरं भतुरभिनिवेशेन । वचन- 
मात्रेणेव भतुदास त सवे अज्ञं करिष्यति । सा खलु मया मिथ्या षमः, 
सौोख्यविघ्रकराणि मिथ्या शास्ञप्रकपितानि इति भणन्त्या श्चटिति विवेक- 
मार्ममेव परिदिख्ष्यिति, किं पुनरुपनिषदम् । अपिच - 

विषयानन्द विमुक्तं मोक्ष दोषान् दशेयन्या । 
उपनिषदा हि विरक्ता इटिति क्रियते मया श्रद्धा | ३८ ॥ 

ननन णग 

१. “जद एव्वं अकं एत्थ वि, २. ए मत्तणोअ!, ३. णकः, ४ 

्।' ल. पाठः, ५. च्रवि', ६. रान्ना दास इव सवैः क' ख. घ. पादुः, 



द्वितीयोऽङ्कः । ८१ 

मिथ्यादृष्टिः -- हन्त ` पआसे एव्वं पउत्तेण भत्तुणा 
ठजञ्जेमि । 

महामोहः -- तद्धवतु । स्वागारमेव प्रविश्ामः । 

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।) 

इति श्रीङृष्णमिश्रयतिविरचिते प्रगोषचन्द्रोदये 

द्वितीयोऽडः ॥ 

मिथ्यादृष्टि; । हन्त प्रकाश एवं प्रवृत्तेन भत्र ठज्जे । शाठीना 
भवामीत्यथेः । उक्तं च -- 

(“स्खलितं मम जानीयुरिति चिन्तासमुद्धवा । 
मानसी विक्रिया लज्जा सरवेवृत्तिनिरोधिनी ॥' 

इति । 
तद्भवस्विति । दहेपितौमाटक्षय सदसि तस्याः श्गीत्वाद् भवतु 

तीति मन्वानोऽवरोधगहं गत इलयथेः ॥ 
इति श्रीमस्रकाशतीथभगवस्पूज्यपादशिष्येण गोविन्दामृतभगवता कते नाटकाभरणे 

द्वितीयो: ॥ 

१, द्टः- भवः, २. बवासागाः ख. पाटः, ३. ततः न्ख. ग, च. पट 
। । 



टर् 

अथ तृतीयोऽङ्ः । 

(ततः ध्रविदति शान्तिः करुणा च ।) 

शान्तिः -- (सासम्) मातः! मातः! क्वासि । देहि मे 
प्रतिवचनम् । 

मुक्तातङ्कुरङ्गका वनसमुवः रौराः स्खरुद्वारयः 
पुण्यान्यायतनानि सन्तततपोनिष्ठाश्च वैखानसाः । 

यस्याः प्रीतिरमीषु सादय भवती चण्डाखवेदमोदरं 
नीता गोः कपिलेव जीवति कथं पाषण्डहस्तं गता ॥१॥ 

केकेति 

एवं तावत् प्रतिकूरामङरजामियादिना श्रद्धाकषंणाय मिथ्यादृष्टि 
नियुक्ता महामोदेनेर््युक्तम् । इदानीं तु मिध्यादृ्टिषलेन पाषण्डमूयं प्राप्ता 
भ्रद्धेति वज्रपातोपमं वचनमाकण्यं जातसस्भमा शान्तिः कथ नु नामा्षत 
चास्करिः भविष्यति मन्माता श्रद्धेत्याङ्काश्चया तावदसदायमेष्वेष तन्वे 
पणाय करणया सह प्रवतेत दइयेतदाह - ततः प्रविरातीत्यादिर्नां । 
शान्तिनाम इन्दियोपरतिः । करुणा दुःखिविषया कृपा । 

क्तो षरिगत आतङ्खो व्याधिः (येषां) तथाविधाः कुरङ्गाः सारङ्ग 
यासु बनमूमिषु तास्तथा । स्वटद्वारयः पतज्निश्चेराः । वैखानसाः वानप्रस्थाः । 
अभिहोत्रादितपःप्रषाना इत्यथः । श्वपाकाटयं गतेव धेनुः न जीवतीत्यथं 
॥ १ ॥ 

$, त्यमाणि।; २. नीमि, ३. ुपश्रदयाषहमाना सञ्जात" क. पाठः. 
४. थना चख. ष. पाठः, ५. तत्या" क. पाठः. ६. ना।मु' क. ग. पाठः. 
७, धिः - 

“रोगः पाप्मा ज्वरो ग्याधिर्विकारो दुःखमामयम् । 
यक्ष्मातङ्कगदाबाधाः शब्दाः पयांयवाचकाः ॥* 

इति (येषां) तथाविषङ्रङ्गकाः सा' कृ, पाटः. ८. क्गकाः ब, ख. च, पाटः, ९, तता 

धे" ख. पाठः. 



तृतीयोऽ ; | ८२ 

¶ 

अथवारं जीवितसम्भावनया । यतः - 
ग् 

मामनरिकष्य न लाति न मुङ्क्ते न पिब्॑पः। 

न .भंथा रहिता श्रद्धा मुहूतैमपि जीवति ॥ २ ॥ 

तद् विना श्रद्धया हतमपि शान्तरजींवितं पिडश्वन - 
भेव । तंत सखि ! कंरेण ! मदर्थं चितामारचय । यविदेधिरेमेव 
हतांशनमग्रवेशेन तस्याः सहचरी भवामि । 

करणी ~~ (साल्म्) सहि ! एव्व विसमञ्जोणञ्जा- 

छ वद्ीतिकंक्षीरं अक्खराईं जप्पन्ती सव्बहा विद्धत्तजी- 
विअं मं करेसि । ता पसीद । महत्तमं धारे जीविअं 
पिअसही । जाव इदो तदो पुण्णेसु अस्समेखु मुणिअणस- 

भाटदेख 'भाररहीतीरेसु सुणिउणं णिरूक्ह्य ¦ सा कदा वि 

महामोहभीदा कहं वि पच्छण्णं णिचसड् । 

भाभनालोच्छ्येति । शान्तिश्रद्धयोजेन्यजनकमावादन्यतरामावे 
न भवस्येवेति भावः। तस्मन्मात्रा विना जहत काटमपि प्राणधार्णमयुक्त- 
भित्यथः ॥ २॥ 

करुणा ) ससि ! एवं विषमज्वरुनञ्वारावटीतीक्ष्णान्यक्षसणि 
जल्पन्ती सर्वथा विलुपतजीवितां मां करोषि । तस्मात् प्रसीद, मुहूत धारयतु 
जीवितं भ्रियसखी । यावदितस्ततः पुण्यष्वाश्रमे् मुनिजनसमाकुठेषु मागी- 
रबी सुनिपुणं निरूपयावः । सा कदाचिदपि महामोहभीता कर्थेमपि 
प्रच्छन्नं निवसति । 

१, भ्वनस', २. श्वपित्मपि।', ३. श्षणाधेमः, ४. वनं वि, 
५, श्गे| चि, ६, ^रदेव', ७. अ", ८. 'रूखदूसदहादंभ', ९. (यसी, 
4०. भ्डिः ख. पाठः. ११. "ण हास्यभि' ख. घ. पाटः. १३. कणदुस्वहाम्यः क. 

च, पाठः, १३. श्वुनि' क. पाठः, १४. 'स्मिन्रपि' ग. पाठः. 
11 % 
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शान्तिः- सखि ! कियदन्विष्यते । 

नीवाराङ्कितसैकतानि सरितां कूलानि वैखानसे- 
राकरान्तानि समिच्चषाल्चमसव्याप्ता गृहा यञ्वनाम्। 

प्रत्येकं च निरूपिताः प्रतिपदं चत्वार एवाश्रमाः 
श्रद्धायाः क्वचिदप्यहो सखि! मया वातोपि नाकणिता॥३॥ 

ज ~ भ 2 ब, 

सखि ! कियदन्विष्यत इति । सर्वत्रापि निरूपितमिलथेः । 

तदेव दीयति -- नी वारेति । नीवारः तृणधान्यं, रक्तश्क॑मि- 
लर्थः । वैखानसेराक्रान्तानि सेवितानि । नु नीवाराह्कितपुशिनिष रक्ष्या- 
दीनामिव सम्भावना, न तपदस्विनामिति चेत्। सत्यम् । एवमङ्घ्ततपःशमाणा- 
माशङ्का शोश्चुभ्यते । तपस्विनः खटु मूरफटदयामाकरक्तशुकरादिकमन्विष्य 
तत्सुलभसरियैरिसरादिषु वतेन्त एर्व । तत्रापि न मन्माता श्रद्धा सम्य- 
गुपरन्धेत्य्थः । चषालो युपकटकः । चमसो नाम चतुरश्रो यज्ञपात्रवि 

शेषः। यज्ञराठायामपि न विचत एवेयथः । प्रयकमेकेकत्वेन । प्रतिपद- 
मिति । नेष्ठिकादिभेदभिन्नेषु वणिगृहमेधिवनवासिपखिाजकाश्रमेषु चतु 
ष्वपि । प्रत्येके प्रतिपदमिति। गायत्रो ब्राह्मः प्राजापत्यो बृहज्निति ब्रह्मचा- 
सिमिदाः । बातीकाः शार्टनव्ृत्तयो यायावरा धोरसन्न्यासिन ईति गरहमे- 
यिभेदाः । तथा वैखानसा वाटसिल्या ओदुम्बराः फेनपा इति वानप्रस्थ- 
मेदाः । तथा कटीचकबहद क्हंसपरमहंसा इति सन्न्यासिभेदाः । एवं 
्ीह्मणादिभेदेष्वाश्रमेभेदेषु नोपरम्पैव सेख्थः । चत्वार एवेयवकारेण 
सुगतादि पाषण्डानां वणोश्नमित्वादिबाद्यतामसुचयत् । वातौपि नाकर्णिं 
तेति । रजस्तमोभिभूतचित्तानां न श्रद्धाया गन्धमात्रस्यापि अवकाश्च इति 
भावः ॥ २॥ 

१, कम् 1१, २. “सेवैनवासिभिरा' ख. घ. पाठः. ३ "जव्करादी१, ४. (तश्र, 

५. मसा श्यते । क. पाठः. &. (नीवारादि, ७. (तीरा क. ख. घ. पाठः. ८, 
"वम् । त, ९. ध्ये क. ग. पाटः. १०. ब्रह्मचयोदि' क. पाठः. ११. भेष्वपि प्रति 
परीक्षितेष्वपि नो" ख, घः पाठः. १२. 'सूुचत्” ग. पाठः. 
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करणा - सहि ! एव्वे भणामि । जद सञ्चेव्व 

सद्धा, तदो ण ताए ईरिसी दुग्गईं संभवेमि । णखु तारि- 
सीओ पुण्णमदेओ तारिसं असंभावणिञ्जं विपत्ति अणु- 
होन्दि । 

शान्तिः- सखि ! किन्यु प्रतिकूटे विधातरि न संभा- 
व्यते । 

तथाहि - 

श्रीर्देवी जनकात्मजा दरामुखस्यासीद् गृहे रक्षसो 
नीता चैव रसातलं भगवती पूर्वं त्रयी दानवैः | 

गन्धवेस्य मदारसां च तनयां पातालकेतुदछखाद् 

देयेन्द्रोऽपजहार हन्त विषमा वामा विधेरत्तयः ॥४॥ 

करुणा । सख्येवं भणामि। यदि स्येव श्रद्धा, ततो न तस्या ददी 
दुग॑तिं सम्भावयामि । न खलु तादृश्यः पुण्यमय्यः तादृशीमसंभावनीयां 
विपत्तिमनुभवन्ति ¦ 

चाढमेवं, तथापि दुरतिक्रमविक्रमः खल् विधिरिति मन्वाना राद 
शान्तिः - सखीति । 

तदेव दशैयति-- तथाहीति । यथा खटु जनकराजतेनया श्री- 
राघवस्य धमेपली स्वयमयोनिजा वरवधूजनशिखामणिरपि सम्प्रा्रजनी- 
च। रिजिनसन्त्रासा, यथा च त्रयी भगवती सकठलोकमातापि विगकितिपरं 
दुष्पुरुषसम्बन्धकलङ्कपङ्का तात्पयंप्रणतपरमेश्वरपादारविन्दाप्यसुरवेरिवेभवप- 
सिभिवपरर्िरण्याश्षमुसेदनुसुतैः प्राप्तपाताठतला, यथा च ॒चित्ररथनाम्नः 
कस्यचिद् गन्धमैस्य प्रा्योवनारम्भारन्धमनोमवसम्भारपरिखेदपरिम्ठानमा- 
नससरसतरसुतारलस्य सान्द्रतरसादसमुद्यक्षणसम््रान्ताश्यस्य, तत्सदश्च- 

१. दुहिता श्री' ख. पाटः. २. "चरपरिजन' ग. पाठः, ३, रपु, ४, भरिष' 
ख. -॥ पाटः, 
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तद् भवतु । पाषण्डाखयेष्वेव तावदनुसरावः । 
करणा -- सहि ! एव्वं हादु । 

(हति परमतः |) 

करुणा -- (सत्रासम्) संहि ! रक्खसो रक्खसो । 
रान्तिः - कासौ राक्षसः | 

करूणा - पेक्ख पेक्ख ¦ जो एसो गढन्तमठपङ्कपि- 
च्छिदबीमच्छदुप्पेक्खेदटच्छईं उच्देचिअचिडउरभरो मुक्कव- 
सणेवसदु द पणो सिदिपसिहण्डर्पिच्छिआहत्थो इदो जेव्व अ- 

हिवट्दि । 
शान्तिः- सखि ! नायं रक्षसः । निवींयैः खल्वयम् | 

वरवरान्वेषिणश्ित्रथस्य किल मदालसां नाम सुतां प्रातालकेतुर्नाम 
कोऽपि दैखस्तामचुच॒रत् । एवं हन्त यत विषमाः नानाविधाः वामा विपरीता 
विधिविलासा इत्यथः ॥ ४ ॥ 

एवंविधविधानयैचित्येऽपि प्रेयस्कामेनैनु तथापि श्रद्धासम्पादने 
-यतमीयमेवावर्यमिलयमिप्रायेणाह -- तद् भषत्वियादिना ! 

करूणा । सख्येवं भवतु । 
करुणा । सखि ! राक्षसो राक्षसः । 

(करूणा ।) पर्य पर्य । य॒एष गठन्मटपङ्कपिच्छिलर्बीभत्सदु- 

पेक्ष्यदेदच्छविरुल्टुन्छितचिङुरभरो भुक्तवसनवेषदुदशनः शिखिशिखण्ड- 
पिन्छिकाहस्त इत एवाभिवतेते । पिच्छिलो मलपङ्कपह्किल इत्यर्थः । उल्लु- 
च्छित उत्पारितभ्चिकुरभरः केशभरः । केदौपायोच्छन्छनपर इत्यर्थः । 

निर्वीयों निष्प्रभः । 
ति 9 म म जकः क जमा नका -- ००० ०-००-७ [क { ति 

१. व्विधातृमै' क. ख. पाठः. २. शोल्ट्' क. ग. पाठः, ३. स्प्रतिभःः ग, 

६[ठः, 
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करूणा - ता को एसो भविस्सदि । 

शान्तिः -- सखि ! पिशाच इति शङ्के । 
करुणा -- सहि ! एव्वं पष्फुरन्तमञहमालोग्भासिअ- 

मुभणन्तराठे जलन्तप्पचण्डमश्चण्डमण्डठे दिअहमुहे कहं 
पिसराआणं अवजासो । 

रशान्तिः-- तहिं अनन्तरमेव नरक्रिवरादत्तीणेः कोऽपि 
नारकी भविप्यति ! (विखेक्य विचिन्त्य च) आः ज्ञातम् । महा- 

मोहप्रवतितोऽय दिगम्बरसिदान्तः ¦ तत् सवेथा दूरे परिहर- 
णीयमस्य दरोनम् | (इति पराङ्मुखीभवति ।) 

करुणा -- सदि ! मुहृततभं चिदं ¡ जाव इदो सद्धं 
अण्णेसामि । 

(उभे तथा स्थिते | 

(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो दिगम्बरसिद्धान्तः ।) 

दिगम्बरः -- णभां अद्धहन्ताणम् अद्हन्ताणम् । 
णवदुवाढघरमञ्क्े अप्पा दीवेव्व पठित्तए । एसो जिर्णवै- 
कि यदा यमश अनि काम, पाकि ००००० ~ ------------- --~- ~ ^ ~~~ ~~ ~~ "= ~ 5 

करुणा । त क एषं भविष्यति । 

कशुणा । सर्खिं! एवं प्रस्फुरन्मथुषखमीरीद्मासितमुषनान्तसरे 
जवलसचण्डमातीण्डवण्डठे दिर्वसमुसे कथं पिश्चाचानामवकादाः । 

करुणा । सखि ! मुहूतं तिष्ठ यावदितः श्रद्धामन्वेषयामि । 
दिगम्बरसिद्धान्तः आैतसंभयः । 

नमेऽदेद्योऽदद्धथः । नवदारगृहमेध्ये आतमा दीप इव प्रदीषः। 
एष जिनवरभाषितः परमार्थो धमी मोक्ष॑सीस्यंदैः । यथा खलु पयःपूभूण- 

य-म क 9 > म ५. भ 

१, मोघ" ग. पाठः, 
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छभासिदो पटटमत्यो मोक्खसुखदो धम्मो | (इति परिक्रामति) | 
(आकाशे) 

ठे ठे साव ! स॒णाह् सखणाह - 

मढमअपुग्गव्यपिण्डे सअलढजलेहि वि केलिसी खदरी । 

अप्पा विमटसहावां छिसि पदिचटणेहि जाणन्वो ॥ ५॥ 

किं भणाह्, कठिसं दिसिपलिचटणं ति । तं सणाह- 

दृट्धे चट८ढणपणामो किद्सक्ाढं च मोअणं भद्रम् । 
इस्सामटठ ण कञ्ज छिसिण दाट ठमन्ताणम् ॥ ६ ॥ 

चषकनिक्षि्षपञ्मराशरक्तं क्षीरं तादरव्यवदहारगा चरं मवव्येवभवायमपि करि- 

नरतुरगादिशशरपरिमित अत्मा तस्सम्बन्धादहमिति प्रतीयते । तस्य च 
बहिःसचे मानाभावात् ; जिनवरभाषितखाच्र एवमेव दरेनस्थितिरियथः । 

एवं ददीनं प्रदश्यौधुना तञ्ज्ञानोपायंप्रकारं दयितं श्रावकान् 
परिकल्प्या - आकारा इति । उक्त च - 

““अप्र्यक्षेण पात्रेण करोलयाखापसङ्गथम् । 
यक्किञ्ित्कायेसम्बन्धमाकाराव चनं तु तत् ।।'› 

इति । रे रे श्रावकाः! श्रूणुत श्णुत -- 
मरमयपुद्रकपिण्डे सकरजरेरपि कीदरी शुद्धिः । 
आत्मा विमरस्वभाव ऋषिपरिचरणेज्ञातव्यः ॥ 

तत्र ऋषयो नामार्हतिद्धान्तवेदिनः । पुद्ररषिण्डः शरीरम् ॥ ५॥ 
किं भणथ, कीटशासृषिपरिचरणमिति । तच्छृणुत । 

द्रे चरणप्रणामः कृतसत्कारं च भोजनं मृष्टम् । 
इष्योमठं न कायेमृषीणां दारान् रममाणानाम् ॥ 

दूर इति । ददौनमात्रादेव सत्वरं नमस्कतेव्थमिलर्थः । सत्कार- 
सभरीचीनम् अन्ने च सरसतरं दातव्यम् । भुक्तवतां तु तेषाग्रृषीणां रन्त 

१, नमी, २. धयं ख.घ. पाटः. 



दरतायाज्कः । कि 

नेपथ्याभिमुखमवरोक्य) क) सदे ! इदो दाव 
(उभे सभथमाखोकयतः |) 

(ततः प्रविशति तदनुरूपवेषा श्रद्धा ।) 

श्रद्धा -- किं आणवेई खाट । 

(शान्तिमूर्छिता पतति ।) 

दिगम्बरसिद्धान्तः -- सावआणं कुड्म्बं मुत्तं पि 
मा पठिच्वअ । 

श्रद्धा - ज आणवेह् खाअउचम् । 
(इति निष्क्रान्ता |) 

करुणा -- समस्ससर पिअसही । णह णाममत्तेण 
पिअसहीए भेदव्वं । जदो सखुदं मए अहिसाए सआसादो 

का 

(क) श्रद्धे ! इतस्तावत् । 
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परदारान् अधिरोहतां रतिविच्छेदकेष्यामल्मपि परिहरणीयम् । यतः पुद्ध- 
ठद्रयसम्बन्ध एवात्र केवरं विद्यते । न खस्वात्मनः काचिद् विक्रयास्तीति 
भावः ॥ £ ॥ 

श्रद्धाधीनत्वात् सवेप्रवत्तस्ततस्तामाहयति -- श्रद्धे इति । 
उभे सभमयमारखोकयत इति । श्रद्धाशब्दश्रवणजातसात्ि- 

कश्रद्धाशङ्या करुणाशान्ती सहपैव सान्द्रसेरम्भे जाते इयथः । 

अद्धा । किमाज्ञापयति राजकुलम् । 

द्ान्तिमूितेति । पाषण्डेदूषिता मन्माता श्रद्धेति प्रान्त्या 
मोदं गतव्यथः । 

सम्प्रति कर्तव्यमुपदिशति -- श्रावकाणां कुटुम्ब मुहूतेमपि मा 
परियन । 

श्रद्धा । यदाज्ञापयति रानकुटम् । ̀  

करुणा । समाश्वसितु प्रियसखी । न खलु नाममात्रेण प्रियसख्या 
५ 



९.० प्बोषचन्द्र्दये सव्याखूये 

अस्थि पासण्डाणं वि तमसः सुदा सदेति । तेण धमी ता- 
मसी सद्धा भविस्सदि । 

दान्तिः -- (समाश्वस्य) सखि ! एवमेवैतत् । 
तथाहि- 

दुराचारा सदाचारां दुर्दशौ प्रियदंशेनाम् । 
अम्बामनुसरयेषा दुराशा न कथश्चेन ॥ ७ ॥ 

तद् मवतु । तावत् सोगताटयेष्वप्यसावन्विष्यताम् । 
(शान्तिकरूणे परिकरामतः ।) 

(ततः प्रविशति पुसकहस्तो भिष्षुखूपो बुद्धागमः ।) 

भिक्षुः -- (विचिन्व) भो भोः उपासकाः! 
साक्षात् क्षणक्षयिण एव निरात्मकाश्च 

यत्रापिता बहिरिव प्रतिमान्ति भावाः 

भेतव्यम् । यतः श्रतं मया अर्हिसायाः सकाञ्चादप्ति पाषण्डानामपि तमसः 
सुता श्रद्धेति । तेनैषा तामसी श्रद्धा भविष्यति । 

दुराचारेति । विरुद्धा्चरणत्वादस्याः पाषण्डश्द्धायाः न मन्भात्रा 
सह सा्द्यगन्धोऽपीटथैः ॥ ७ ॥ 

बुद्धागमो नाम बोद्धसिद्धान्तः । 
तदेव दशेयति - साक्षादिति । साक्षात् क्षंणक्षयिष्णुतवै नाम 

भावानां वेरसाभङ्रतमुच्यते । भिरात्मका निःसखवकूषा इत्यर्थः । एवं बा- 
ह्याथैवादिनां बद्धानां राद्धान्तः । सम्प्रति बाह्मा्थस्यापि अमावं मन्वा- 
नस्य विज्ञानवादिनो बोद्धस्य मतं दरयति -- यत्रार्पिता इलादिभी । 
यत्र विज्ञाने अपिता आरोपिताः । बहिरवितीवकाराद् बहिैवप्रतिभानं 
आन्तमियथः। एवं तावत् संसारव्यवस्थासिद्धाथसिद्धान्तोऽभिहितः। शुना 

१. “चारस्वा' ख. पाठः. २. स्वरसमभः क. ग, पाठः, ३. प्ष्व्पि प्र क. पाटः. 



तृतीयोऽङः । ९१ 

सेवाधुना विगारेताखिटवासनलत्वाद् 
धीसन्ततिः स्फुरति निविषयोपरागा । ८ ॥ 

(पारकिम्य पुनः साधम) अहो साधुरयं सोगतधरमों यत्र 
सोख्यं मोक्षश्च । तथाहि -- 

मोक्षव्यवस्थामाद -- रेवति । अधुनेति । चतुरविधभावनापरिपाकानन्तर- 
मिदानीमित्यथः । तत्र भावना नाम सव क्षणिकं, सव दुःखं, सव स्वलक्षणं, 

सर्वं शल्यम् इयेवममभ्यासरूपा । एवंविधमावनापरिपाकाच सेव सर्वभ्रमा- 
धिष्ठानमूता स्वरसभङ्करविश्ुद्धविञ्ञानसन्ततिः स्फुरति अभिव्यज्यते । तत्र 
हेतुमाह -- विगकिताखिलवासनत्वादिति । चतुरविधभावनापरिप।कबसात् 
सुखादिवेदनालक्षणवासना विगकिता विग्रष्टा यतो भवान्ति, अतो बन्ध- 
निव्रत्तिरिति भावः । विद्युद्धधीसन्ततिस्फुरणमेव स्फारपति--निविंषयेति । 
नीटपीतादिक्षणविषयोपरागरदितेयथः । उक्तं च - 

“श्रलक्षसिद्धं बाह्या बुद्धं वेभाषिकोऽज्रवीत् । 
अध्याहारानुमेयाथं बाद्यं सोत्रान्तिका विदुः ॥ 

बुद्धिमात्र वदलयत्र योगाचारो न चापरः । 
नास्ति बुद्धिरपीत्याह वादि माध्यमिकः किल ॥ 

न सन्नासन्न सदसन्न चोभाभ्यां विलक्षणः ! 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ॥ 

क्षणिकत्वमनेरात्म्यं सर्वैषामप्यस्ति८?) । 
आत्मावरणदेहस्य वल्ञाद्यावरणान्तिकम् ॥ 

न ग्राह्यं यदि ग्रह्णन्ति तत्रापि ह्यनवस्थितिः 1" 
इति क्षपणकस्य सिद्धान्त इति । बुद्धित्े स्थिता बौद्धा इयर्थः ॥ ८ ॥ 

[नी > भानि कभक तक ककन ¢; (कि , 1, श । ५ 2 

१, ति' क. ग. पाट 
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९२ प्ोधचन्द्रोदये सम्याखतये 

आवासो छयनं मनोहरमभिप्रायानुकूला वणिङ््- 
नायो वाज्छितकालमिष्टमशनं शय्या मदुप्रस्तराः । 

श्रदापूवेमुपासिकायुवतिभिः क्टृप्ताङ्गदानोत्सव- 
ऋीडानन्दभरं व्रजन्ति विरुसञ्ज्योत्लाङ्करा रात्रयः॥ ९॥ 

करुणा -- सहि ! को एसो तरुणतरताठतद्ुपन्छवो 
छम्बन्तकसाअपिसङ्वीरचीवरो सचूडमुण्डिअमुण्डवेसो हदो 
जेव्व अडिअच्छदि । 

दान्तिः -- सखि ! बुद्धागम एषः | 

भिक्षुः -- (आकाशे, भो मो उपासकाः! भिक्षवश्च श्रू 
यतां भगवतः सुगतस्य वाक्यामरतम् । (पुस्तकं वाचयति ।) 
पदयाम्यहं दिव्येन चक्षुषा छोकानां सुगति दुर्गति च। 
क्षणिकाः सर्वे संस्काराः | नास्यात्मा स्थायी । तस्माद् भिक्षुषु 

लयनं हम्येतलम् । अभिप्रायानुकूा अभिमतभावसदश्चाचरणा 
इयथः । शय्याः सोपबहणकरिपुप्रभृतयः । मुदुप्रस्तराः मृदुरुतरास्तरणा- 
तीणीः । भद्धापूर्वै प्रयोजनान्तरनिरपक्षम् । उपासिकायुवतिभिरेतददशन- 
क्षिताभिः । अङ्गदानोत्सवः परिरम्भणविभ्रमः । ज्योत्स्नाङ्करं कौमुदी 
कन्द्(मि ? छि)तम् । ज्योत्स्नोत्करा इति वा षाठ; । तक्ष ज्योत्सनोत्करः 

मदीकूटम् । रयनमाश्वासनमिति केषाभ्चिद् १४; ¦ वपिङ्नार्यो वेश्याः 
उपासिकायुवतिभिः । उपासिका इति सिद्धान्तरुचयो दीक्षिता उच्यन्ते । 
उपासिकास्च युवतयरचेति कमंधारयः ॥ ९ ॥ 

करुणा । सखि ! क एष तरुणतरतारतरुपह्ववो ठम्बमानकषायपि- 
[थ न 

राङ्गचीरचीवरः सचूडमुण्डितपुण्डवेष इत एवाभिगच्छति । 

सुगतिः विहिताचरणनिमित्ता । दुगेतिशितिराचरणात् । संस्काराः 

7 1 ~ न ० > == क त ` य त 



तृत्ीयोऽः। ९४ 

दारानाक्रम॑त्सु ने्षितव्यम्। चित्तमरं हि तद्, यदीर्भ्या नाम । 
(नेषथ्यामियुखमवलोक्य) श्रद्धे ! इतस्तावत् । 

(प्रविह्य श्रद्धा ।) 

श्रद्धा -- आणवेदु गाअखलम् । 
भिक्षुः -- उपासकान् भिक्षु निभैरमालिङ्गथ श्थाय- 

ताम् । 
श्रद्धा -- जं आणवेदि खाअउठम् । (पत निष्कान्ता ) 

शान्तिः - सखि ! इयमपि सेव तामसी श्रद्धा । 
करुणा --एव्वं एद । 
क्षणणकः-- (भिश्चमारोक्योजेःशन्दम्) अचे भिक्खुभ 

इदो दाव । किंपि पुच्छिस्सम् । 
भिक्षुः -- (सकराषम्) भाः पाप ! पिराचाद्कृते ! किमेवं 

प्ररखपसि । 
क्षपणकः - ` अठे ! मुख कोहम्। साच्छगवं पुष्छाभि। 
भिक्षुः -- ॐरे क्षपणक} शाखकथामपि वेत्सि । मवत 

प्रतीमस्तावत् । (उपल) किं पृच्छसि । छ अता 
पदाथः । नास्त्यात्मेति ! नरकफरमोक्तुः स्थायिनोऽभावात् प्रदारारो 
हणेऽपि नामर्षितन्यमिययथः । 

श्रद्धा । आङ्ञापयतु राजकुलम् । 

निमेरमालिङ्गय ददं परिष्वज्य । 
श्रद्धा । यदाज्ञापयति राजकुलम् । 

करभा । एवमेतत् । 
कपणकः । अरेरे भिष्वुकं । इतस्ताबत् । किमपि क्वापि । 

अरे ! मुज कोपम् । शाज्ञगतं पृच्छामि । 



९४ प्नोधचन्द्रोदये सब्याख्ये 

क्षपणकः-- भण दाव क्खणविणासिणा तुए कस्स 
किदे वदं धाव्टीअदि । 

भिक्षुः-- अरे श्रयताम् । अस्मत्सततिपतितः कथिद् 
विच्चानलक्षणः समुच्छिन्नवासनो मोक्ष्यते । 

क्षपणकः-अठे मुचढज् ! कस्सि वि मण्णन्तठे कोवि 
मुक्छो भविस्सदि । तदो दे संपदं णदट्रस्स कीरिसं उवआट 

कटिस्सदि ¦ अण्णं वि पुच्छामि ¦ केण दे ईरिसो धम्मो 
रादिहो । 

भिक्ुः-- नृनं सर्वज्ञेन भगवता बुद्धेनोक्तोऽयमेव धर्मैः । 
क्चपणकः--अरे ! सव्वण्णो बुद्धो ति कथं तुए णादम्। 

भिक्षुः-- नयु रे तदागमेरेव प्रसिद्धो बुद्धः सर्वज्ञ इति। 
क्चषणकः--अटे उञ्छ्िअबुदअ ! जइ तस्स भासिदेण 

सव्वण्णत्तं पडिवञ्जेसि, ता अहं वि सव्वं जाणामि । तुमं पि 
पिदुपिदामहेहिं सत्तपुटिसेहं मे दासो त्ति । 

भिक्षुः -- (सकरोषम्) आः पाप } पिशाच ! मरूपङ्कघर ! 
कै तावदहं दासः । 

भण तावत् क्षणविनारिना त्वया कस्य कृते व्रते धायते । 

अरे सुक्तरज्ज ! कस्मिन्नपि मन्वन्तरे कोऽपि युक्तो भविष्यति ¦ 
ततस्ते साम्प्रते नष्टस्य कीटशमुपकारं करिष्यति । अन्यदपि पृच्छामि । 
केन ते इंदो ध्मः सन्दिष्टः ¦ 

अरे ! सर्वज्ञो बुद्ध इति कथं स्वया ज्ञातम् । 
अरे उज्कितबुद्धिक ! यदि तस्य, भाषितेन सर्वज्ञत्वं तस्य प्रतिप्से, 

तस्भादहमपि सर्ब जानामि । तमपि पिर्पितामदैः सषपुर्षैमे दास इति । 
$- "ऋनुब्ुद्धिक' ग. पाटः. 



तैतीयोऽहः । ६५ 

क्षपणकः -- अके विहाठदासीसुभङ्् ! दद्रुपकिव्व- 
जि! दिैदो मए. दैसिदो । ता पिं दे विस्सद्धं भ- 
णामि | बवैदाणुसासण पठिर्हडिअ अटिहैन्ताणुसासणं 

जेव्व अनुसलिद् भवमं । दिअम्ब॑कमदं भाचरेदै मवम् ) 

भिश्ुः- आः पापं! स्वयं नष्टः परानपि नाशंयितु- 
मिष्छसि । 

स्वाराज्यं प्राञ्यमुत्छञ्य रोके निन्यामनिन्दितः । 

अभिवाञ्छति को नाम भवानिव पिाचताम् ॥ १० ॥ 

अपिच, अतोऽपि धमेवेदने कः श्रदधाति । 
क्षपणकः-गहणक्खत्तचाठचन्दसुन्कोषाअदुंखूखल- 

पठमठहस्साणं आदेरासवाददसणेण णिद्धूषिदं सरव्वण्णत्तणं 

भअवदो अचिहन्तैस्स । 

भिश्षुः-- अरे ! अनादिभ्रवृत्तेन ज्यीतिषातीन्दियज्ञानेन 
प्रतारितेन भवतदमातिकष्टं त्रतमाध्रितम् । तथाहि - 

ज्ञातुं वपुःपरिमितः क्षमते त्रिखोकी 

जीवः कथं कथय सङ्कतिमन्तरेण । 

अरि विदीरदासीभुजङ्ग ! दुष्पसिाजक ! दान्तो भथा दविवैः । 
तस्मात् प्रियं ते विसन्धं भणामि । बुद्धानुशासनं पर्टियाईतीनंर्वीरसिम- 
मेवातुर्सरतु वान् । तस्माद् दिग॑म्बर(पद ? मतः भेवाचरतु मवीने । विहारो 
नौमि भिक्षूणां स्थानम् । भुजङ्गो धूर्तैः । विदीरदासींभुभङ्गी गूर्ददीरसजिंन- 
विधेयदययथेः । परिहिय त्यक्त्वा । | 

(ननु?) ग्रहनक्षत्रचारचन्दरसूर्योपरागदुष्करपरमरदस्यानामादेशसंवा- 
दददौनेन निरूपितं सवे्ञत्वं भगवतोऽदेतः । 

प्रतारिंतेन विप्ररन्धेन । 



९६ प्रनोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

राक्नोति ऊुम्भनिहितः खशिखोऽपि दीपो 
भावान् भ्रकाशयितुमप्युदरे गृहस्य ॥ ११ ॥ 

तस्माष्टोकदयविरुद्धादाहेतमताद् वरं खुगतमतमेव 
साक्षात सुखावहमतिरमणीयं परयामः । 

शान्तिः - सखि! अन्यतो गच्छावः । 
करुणा - एवं भोदु । 

(इति परिक्रामतः ।) 

शान्तिः -- . पुरो विरोक्य) एष पुरस्तात् सोमसिद्धान्तः 
भवतु । अत्रापि तावदज्ुसरावः। 

(ततः प्रविशति कापाश्किरूपघारी सोमसिद्धान्तः ।) 

सोमसिद्धान्तः-- (परिकिम्य) 
नरास्थिमारखाङ्कतचारुभूषणः 

रमशानवासी नुकपारखभोजनः । 
पश्यामि योगाज्ञनशुद चक्षुषा 

जगन्मिथो भिन्नमभिन्नमीश्वरात् ॥ १२॥ 

नन्वादेतोक्तार्थस्य वृष्टचादेस्तथात्वदशचनात् तस्य सर्वञचत्वं प्रतिपन्न- 
मेवेति चेत् , तत्राह -- च्ातुमिति । 'शरीरपरिमितः खल्वासे'ति तस्य 
मतम् । तथाच कथं मनसाप्यचिन्त्यरूपानन्त॑पदार्थज्ञानं चेतनस्यापि 
सतः सम्बन्धेन विना जाघटीति प्रदीपस्य समर्थस्याप्यदशेनात् इम्भ- 
निदहितस्पेत्यथः ॥ ११॥ 

लोकदयविरोपो नाम प्र्मर्धारणरूपत्वादिदरोकसोख्यस्य दत्त 
एव जलाञ्जरिः । असुत्र त्वस्य सन्ततगत्या दा एव केवलं न पुनः सुख- 
स्वोऽपील्थः । 

करूणा । एवं भवतु । 
सोामसिद्धान्तो मादेश्वरं दनम् । 

तदीयेतिकतेन्यतानियमं ददीयन् दशेनमेष दरयति-नरास्थीति। 
योगो नाम तत्समयोदितपुर्षोपदारादिना यथोक्तप्रकारेण यथोक्तविरोषेण 

क -- ------- नन ~ -------- - -------~ ~~ या क-म 
ममम 

१, न्द्" ग. पाड २. (षणेन प' ख, पा 



तुतीयोऽङः । ९७ 

क्षपणकः -- अरे ! को एसो कावाढं वदं धारेदि पु- 

छिसो । ता एणं पुच्छिस्सम् । (उपल) भके ठे कावाकिअ ! 

णढात्थिमुण्डधालिअ ! कीटिसो वह ओोक्खो, कीलिसो तुह 

मोक्खो । 
कापाङिकः-- अरे क्षपणक ! धम तावदस्माकमव- 

धारय । 
मस्तिष्कान्त्रवसाभिघारितमहामां साहतीयदवतां 

वहवो बह्मकपाटकल्पितस्ुरापानेन नः पारणा । 
सद्यःकरत्तकटोरकण्ठविगल्त्कीटालधारोजछे 

र्व्यो नः पुरुषोपहारबकिभिर्देवो महाभैरवः ॥ १३॥ 
~----~----~-~~~---~--~ "== => ~--------------- ---- ~ ~~~ ॥ --------~-- 

परमेश्वरसमाराधक्या सवारूपः। स एव।ज्ञनवत् सस्कारहेतुत्वाद् योगाम्जनं 
तेन शुद्धं दशने पारमेश्वरं ज्ञाने चश्षुयस्य स तथोक्तः । एरवमूतदरनो 
ऽहं विभुत्वात् करणत्वाच्च परमेश्वरस्य अतस्तनाभिन्नमिदं जंगत् । प१रि- 
च्छि्नत्थात् कायैष्वा्च भिन्नमित्येवं भेदामेदं पश्यामीय्थः ।॥ १२ ॥ 

क्षषभशकः । अरे! फ एष कापाटं व्रतं धारयति पुरषः । तदेनं 
पृच्छामि । अरे! कषाटिक ! नरास्थिदुण्डधारिन्। कीदशं तव सोख्यं, 
कीटश्चस्तव मोक्षः । 

साधनीधीना हि फरप्राधिरित्यभिप्रायेण स्वसामयिकसिद्धसापनमेव 
दश्ैयति-- धम लीवदिति । अभमिधारणसुपस्नेहनम्। महामांसं गरमांसंम्। 
मूरिसिम्पादितं वा । ह्मणः कपाठ ब्रह्मकपाटं ब्राह्मणस्य वा कस्यचिदुक- 
टस्य रिरःकपारम् । तस्मिम् भूरि सम्पादितां मदिरां पूं भेरवाय निवेदय 
ततः शेषपानं पारणा । सवः सपदि कृत्तकटारकण्डात् कर्षितद्डतरषीन- 
गररनालाद् विशेषण गरतां कीरालानां सुषिराणां धाराभिसद्विकतेः। नराणा. 
नपिषनेवोषदारः पूजासाधने तेन भठिमिः पूजाविरेषिः । एवं समारापन- 
ङूपोऽस्मद्धम इत्यथः ॥ १३॥ 

'खण्डित' घ, ¶ट 
01 



९८ प्रवोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

भिक्षुः -- कर्णो पिषाय) बुद्ध | बु ! अहो दारुणा धर्म- 
चयौ । 

क्षपणकः-- अच्िहन्त | अलिहन्त ! अहो घाठं पव । 
कावालिएण केण वि विप्परद्ो एव एसो त्ति तक्छमि । 

कापालिकः -- (सक्रोधम्) आः पाप! पाखण्डापराद् ! 
मुण्डितमुण्ड ! चण्डाखवेष ! केशलुञख्चक ! अरे ! विप्रटम्भकः 

किर चतदैशभुवनोत्पत्तिस्थितिप्रटयप्रवतको वेदान्ता. 
खान्तपरसिद्धाविमवो भगवान् भवानीपतिः । दरौयामस्तर्हि 
धमस्यास्य महिमानम् । 

हरिहरखरञ्यष्ठश्रे्ठान् सुरानहमाहरे 

वियति वहतां नक्षत्राणां रुणध्मि गर्तीरपि । 

सनगनगरीमम्भःपूर्णां विधाय महीमिमां 
कटय सकर भृयस्तोयं क्षणेन पिवामि तत् ॥ १४॥ 

क्षपणकः -- अरे कावालिअ } णं अदो जञ्व भणामि 

केण वि रएन्दजाछिएण माअं दसिअ विप्पटद्ोतति । 

कापालिकः -- आः पाप ! पुनरपि परमेश्वरमेन्द्रजाओे- 
कमिलयधिषक्षिपसि । तन्न मषेणीयमस्य दौरात्म्यम् । (सज्गमाङृप्य) 
तद्हमस्य } 

एतत्कराटकरवाटनिकृत्तकण्ठ- 

नारोच्चलद्वहुटफेनिटबुद्बुदोधै 
क्षपणकः । अन्! अर्हन्! अदो घोरं पापम्। कापाटिकेन केनापि 

विप्ररुन्ध एवेष इति तक॑यामि । 
अरे कापाछिक। नन्वत एव भणामि केनाप्येन्द्रजाछ्किन मायां 

दशैयित्वा किप्ररन्ध इति । 



तृतीयोऽङः । ९९ 

सार्धं डमड़मरुडांङृतिहतभत- 
वर्गेण मगेगरहिणीं रथिरैधिनोमि ॥ १५ ॥ 

(इति खडंगमुचच्छति ।) 

क्षपणकः -- (सभयम् ) महाभाअ ! अहिंसा धर्मो धैभ्मो। 
हिसा पढमो अधम्मो । (इति भिक्षोरङकं प्रवदति |) 

भिक्षुः -- (कापासिकं वारयन् ) भो भ। महाभाग ! कौतुक- 
प्रयुक्तवाछ्छरुहेनायुक्तमेतस्मिस्तपस्विनि प्रहठेम् । 

कषिलिकः -- (खड्गं भरतिसंहरति ।) 

क्षपणकः -- (समाश्वस्य) मंहामाभो जदि सहठिद्॑घोषछ- 

लछोसवेसो संवुत्तो, तदो अहं कि वि पुच्छिदुमिच्छमि । 

कापाशिकंः -- पच्छ पृच्छ । 

क्षपणकः -- सदौ रवह्याणी पटेन धम्भों। अर्धं केङठिरैी 

मोक्खोत्ति । 

करालं म्रम् । करवां कपिः । फेनप्रकर एव फेनिरम् । 

बहतेसंभ॑यनिर्ेदनार्थं मदित्येवं वाचमानडमरोडाङ्छृतिः डाम् इत्याकारः 
छष्दः तया जहूतप्रमथगणेन सह मर्गस्य भीमस्य गृदिणी माया धिमोभि 
परीर्णयाभि ॥ १५॥ 

क्ष॑पंणकंः । मंहामागे । अर्हिसी परमो षर दिता प्रमोऽषर्मैः । 

कतुकं कुतुकम् । तपस्विनि वराके । 
क्षपणकः । मंहामागो यदि सैतषारिषिविशः सृतः, तती 

किमपि प्रष्टमिच्छामि । 
रुतौ युकं परमो ध॑भैः । अथं कीदरी भीक इति । ` 

निखिटविषययराग्यञठिनः सान्द्रानेन्दविीवि कं इतिं 6 
०४ 



१०० प्ोधचन्द्रोदये सन्याख्ये 

कापालिकः त 

दृष्टं कापि सखं विना न विषयेरानन्दबोधोज्िता 
जीवस्य स्थितिरेव मुक्तिरुपखावस्था कथं प्राथ्यते । 

पावलाः परतिरूपया दयितया सानन्दमारिङ्कतो 
मुक्तः कीडति चन्द्रचूडव पुरित्युचे मृडानीपतिः ॥ १६ ॥ 
भिक्षुः -- महाभाग ! अश्रदधेयमेतद्वीतरागस्य सुक्ति- 

रिति । 
श्चवपणकः- अटठे कावाछिअ ! जइ ण द्स्ससि, तदा 

भणामि सीटी मुक्को अ ति विदट्धुद्धम् । 

प्रतिक्षिपन्नाह -- दृष्टमिति । कोके '््टानुसारेण तीर्थिकानां तीर्थकलना 
कल्प॑ते । लोके च तावद् विषयन्यतिरेकेणानन्दकञारवोऽपि सुषुप्त्यादौ 
नोपठन्धचरः । अतो नि्विंषयमोक्षपक्च उपेश्षणीयो विचक्षणेरिति मावः, 
उक्तं हि- 

“अपि बृन्दावने शून्ये सृगारत्वं स इच्छति । 
न तु निर्विषयं मोक्षं कदाचिदपि गोतम ! ॥" 

इति। नवगुणोच्छित्तिरक्षणा स्तिमितजरुधिकल्पा जीवस्य स्थितिरेव मुक्ति- 
रिति प्राभाकराणां गरुगर्जेनम् । तदनूद्य निराकरोति - आनन्देति । एवं 
रेक्नावसआार््यं न भवतीलथेः । तत्पश्चे पुनः कथं मुक्तो वर्तत इति चेत्, 
तत्राह -- पवेत्या इति । प्रतिरूपया सद(शया श्या) दयितया स्निगधया। 
एवमेव मुक्तिरिलत्र प्रमाणमाह -- इत्यूचे मृडानीपतिरिति । सकठसंमत- 
सवज्ञोदितत्वात् सकरदग्राणिसवादाच्चास्य सस्यस्य, अतः समीचीनतास्य 
पक्षस्येति भावः ॥ १६॥ 

क्षपणकः । अरे कापटिक ! यदि न रुष्यि, ततो भणामि 
करीरी सुक्तश्चेति विरुद्धमिति । 

१, गयोथक' क. ख. पाटः. २. “स्यः, ३. “दवेक्षश्वरोदि' ख. पाठः. 

४, लस" ख. ग. पाटः, 



तृतीयोऽङः । १०१ 

कापारङिकः -- (स्वगतम्) अये अश्रद्धाक्षिप्तमनयोरन्तः- 
करणम् । भवत्वेवं तावत् । धकाशम् ) श्रद्धे ! इतस्तावत् । 

(ततः प्रविशति कापारिनीरूपधारिणी द्धा ।) 

करुणा .-- सहि ! पेक्ख रजसस्सुदा सद्धा । सा एसा, 

विफुलठणीदट्धुप्पठटो ठगेअणीं 

नठस्थिमाराकिद् चाद्धभृसणा । 
णिअम्बपीणत्थणभारमन्थठा 

विहादि पुण्णेन्दुमुही विटासिणी ॥ १७॥ 

श्रद्धा -- (परिम्य) एसा । आणवेदु सामी । 

कापाछिकः -- प्रिये ! एनं दुरभिमाननं भिक्षुं तावद् 
ग्रहाण । 

श्रद्धा -- भिश्चमार्ज्िति।) 
भिक्षुः -- (सानन्दं परिष्वज्य रोमाश्चमाभिनीय जनान्तिकम् ) अहो 

सुखस्परो कापाछिनी । तथाहि + 

रण्डाः पीनपयोधराः कति मया चण्डानुरागाद् भुज- 
दन्दापीडितपीवरस्तनमरं नो गाठमारिङ्धिताः । 

करुणा । सखि। पद्य रजसः सुता श्रद्धा । रेषा । 

विफुह्ठनीरोत्ललोकलोचना नरास्थिमालाकृतचासुभूषणा । 
नितम्बपीनस्तनभारमन्थरा विभाति पूर्णन्दुमुखी विलासिनी ॥ १७॥ 

एषास्मि । आज्ञापयतु स्वामी । 
ॐ 

न चात्र रण्डानामास्थामावाद् एवेविधसोख्यामाव इति शङ्कनीयमि- 
द्याह -- चण्डेति । कापाछिनी नाम काचन योगिनी वद्याकरषणादिषु 

१, बं मिथः सो' ग. पाठः, 



१०२ प्रबोषचन्द्रोदये सन्बाछ्ये 

` इद्धेभ्यः रातः शापे मयि पुनः कुत्रापि कापाङिनी- 
पीनोदुङ्गकुचोपगरहनभवः प्राप्तः प्रमोदोदयः ।; १८॥ 
अहो पुण्यं कापाटिकचरितम । अहो छाष्यः सोम- 

सिद्धान्तः । आश्र्योऽयं धमः । भो महाभाग | सवैथा बुदा- 
जुह्ासनमस्माभिरुत्छष्टम् । प्रविष्टाः सः पारमेश्वरं सि- 
दन्तम् । तदाचा्यस्त्वं, शिष्योऽहम् । प्रवेशय भं पारमेश्वरी 
दीक्षाम् । ह 

क्षपणकः -- अट भिक्छभ! केावर्िंणीफटसणेण 

दूसिदौी तम् । ता दूटं अपस । 
भिश्चुः- आः प॑पि | वैचितीऽसि कपाङिन्ीः परि- 

ई$भ॑भहोंस्सविनं । 

कापालिकः -- प्रिये ! क्षपणकं ग्रहाण । 
(कापारिनी क्षपणकमाखिङ्गति ।) 

क्षपणकः -- (सरोमाश्र्) अहो अरिहन्त ! अहो 
अरिहन्त ! कावाकिणीए फढंससुहं । अइ सुन्दे! देदु दे 
दाव पुणी पुणो अङ्कपाछिं । (स्वगतम्) अरे महन्तौ खु 

्रसिद्धममभावा । इतः पूवं एवंविधसोख्यं नाठुमूतमित्यत्र मे शषपनमेव श्चरण- 
मित्याह -- बुंदधभ्यं इति ॥ १८ ॥ 

क्षपणकः । जरे मिक्क ! करापालिनीसपशैनेन दूषितैस्तवग् । तस्माद् 
दूरं अपसर । 

वञ्चितोऽसीति । अविदितकापारिनीञुरतारम्भपरिरम्भपरमसुख- 
स्त्रमिघ्येः । | | 

, अहो आदत! अदो गादैतं ! कापाटिन्याः स्परसुखम् । अये 
छन्दरि। ददा ददाढु तावत् पुनः पुनरहपाटीम् । अरे महान् खरि. 

१, 'पालिकदुः ग, पाठः, ३. जम प क, पीठैः, 



तृतीयोऽङ्कः । १०३ 

इन्दिअविआगे संवुत्तो । ता किं एत्थ जुत्तं । भोदु । पि- 
च्छिआए ठकिस्सं । (तथा कृत्वा 

अइ पीणघणत्थणसाहिणि ! 
पठ्ितत्थकुटङ्खविगोठन्ोअणे ! | 

जइ ठकमअसिं कावारिणि ! ता 
किं काटिस्सदि सावकी ८?) ॥ १९ ॥ 

अहो कावालिअं जेष्व एक देसणं सोक्खमोक्ख- 
साहण । भो अचलिअ ! अहं तह दात्रा संवत्तो। मंपि 

महाभैकवानुशासणे दिक्खेदु । 

कापालिकः -- उपविदयताम् 
(उम तथा कुरुतः ।) 

कापालिकः -- (भाजनं समादाय ध्यानं नारयति ।) 

न्द्ियविकारः संवत्तः । तस्मात् किमत्र युक्तम् । भवतु । पिन्छिकया 
स्थगयिष्ये । 

अयि पीनधनस्तनयोभिनि ! परित्रस्तङ्करङ्गविरोठलोचने ! । 
यदि रमयसि कापारिनि! तत् किं करिष्यति श्रावकी ॥ १९ ॥ 

उपासिकायोषित् श्रावकी । तया मे कृत्यं नास्तीत्यथेः । क- 
तार्थो भवामीति पाठान्तरम् ॥ १९ ॥ 

अहो कापालिकमेवेकं दशनं सोख्यमोक्षसाधनम् । भो आचाय ! 
अदं तव दासः संवृत्तः । मामपि महाभेरवानुशासने दाक्षयतु । 

उच्छिष्टमक्षणस्य प्रधानाङ्गत्वात् तत् प्रथमं दातव्यमित्यामिप्रायेण 
भाजनं पानपात्रं सगरह्य । ध्याननाटनं तु एवं प्रमावसम्पादितं मेरेयमिति 
विश्वासाथंम् । 

१ न्नित्र' २. क्गलोच' ख. पाठः. ३ तप्र" ग. पाटः. 



१०४ परनोधचम्द्रोदने सव्याख्ये 

श्रद्धा - मभव ! परलिषूणिअ सुषाश माभिणम् । 
कापालिकः -~ (षीत्वा शेष भिशषुक्षपणकयेोश्व्यति ।) 

इदं पवित्रममृतं वयतां मवभेषजम् । 
पशपारास्थश्ठेदैकरर्णं भेश्वोदि्तम् ॥ २० ॥ 

(उभौ विमृशतः ।) 
क्षपणकः ~~ अह्याण अचिष्म्ताणुश्चासणे सुदापाणं 

णत्थि । 
भिशवुः-- कथं कापाटिकोच्छिष्टां खरां पास्यामि । 
कापालिकः -- (किन्चिद् विमृश्य) किं विश्शसि श्र! 

पशुत्मनयोनायाप्यपनीयते । तेनास्मददनससगेदुष्टामप- 
विन्नं सुरामेतौ मन्येते । तद् भवती स्ववक्रासवपूतां कृत्वा- 
नयोरुपनयतु । यतस्तेथिका अपि वदन्ति -- (लीमुखं तु 
सवा शुचिः इति 

अधुना ध्यानव्यग्रचैतस्तया परिपूर्ति न जानलयमिति म्बन त्र 
वीति -- द्धा । मगवन्! परिपूरितं सुरया भाजनमिति । 

पादीपारितौः प्राणिनः परीवेः भैरषेण भगवता भर्गेणं भाषितत्वाद् 
भयेदेतत् संश्रद्ेयनियाशयः ॥ २० ॥ 

कपेणकःः । अस्माकमादैतानु्चासने सुरापानं नगक । 
पद्युत्वं नामामृतापमा नित्कञ्द्धापि मदिरा अनेन पतश्ेषोच्छि- 

हति मिथ्याज्ञानम् । तत् स्वयुखसम्बन्धसंस्कारसंस्कृतां कृत्वा निवतेये- 
त्यथः । ज्ञीमुखं तु नित्यद्युद्धमित्यत्र शाक्ञकारसम्प्रतिपततिभाह -- यत 
इति । उक्त च - 

“नित्यमास्यं शुचि शीणां शकुनिः फलशैतिने । 
प्रसवे तु युचिवस्सः श्वा शृगग्रहणे शुषिः ॥ 

वि । 
¶। न्तु ५” 10 पाडः, 



तृतीयोऽङ्कः । १०५५ 
श्रद्धा -- ज भअवं आणवेदि | (इति पानपात्रं गृहीत्वा पीतश्े- 

षमुपनयति ।) 

भिक्षुः ~ महान् प्रसादः । (इति चषकं गृहीत्वा पिबति।) 
अहो सुरायाः सोन्दथम् । 

निपीता वेदयाभिः सह न कति वारान् सुधदना- 

मुखोच्छिष्टास्माभिः सरसमदिरामोदमधुरा । 
कपाटिन्या वक्रासवसुरभिमेतां त॒ मदिरा- 

मटन्ध्वा जानीमः स्प्रहयति सुधयि सुरगणः॥ २१॥ 

क्षपणकः - अठे भिक्खुअ ! मा सव्वं पित्र | कावा- 
ठिणीवअणोच्छिट्ं मडइटं मह् वि धाढएदु । 

भिक्षुः -- (क्षपणकाय चषकरमुपनयति ।) 

क्षपणकः -- (पीला) अहौ सुदखाए् सटुकत् गम् । अहो 
सादो । अहो गन्धो । अहो इढदटि तमम् । चिदं खु अकि- 

हन्ताणुसासणे पडिदो वध्वः दि एदेण सुराढसेण । अष्टि 
भिक्खञअ ! घोणन्ति मे अङ्गद । ता उवविश्द्य । 

भिश्ुः -- एवं कुवः । 
(तथा कुरुतः ।) 

~~~ ण ज ज् मज पि मिदि") नोनि 0० ---0ाण  ोिमा -ोन-- क ाक न--- 

श्रद्धा यद् भगवानाज्ञापयतीति । 

क्षपणकः । अरे भिक्षुक ! मा सवं पिव । कापाठिनीवदनोच्छिष्टा 
मदिरां ममापि धारयतु ! 

अदो सुराया मधुरखम् । अहो स्वादः, अद्। गन्धः, अह्यो सुरभि- 
त्वम् । चिरं खल्वाहैतानु्ासने पतितो वज्धिताऽस्मि ईदटरेन सुरारसेन । 
>, (~ घृणे ग वि (ह | अरे भिक्षुक। पृणेन्ति मेऽङ्गानि । तस्मादुपविश्चा(मि वः) । 

१ ष्दापयः ग, पाठः, 

1 



०६ भवोधचन्दरोदषे सव्याख्ये 

कापालिकः -- भिये ! अमूल्यक्रीतं दासद्यं छब्धम् । 
तन्नरुयावस्तावत् । 

(उभौ नृत्यतः ।) 

क्षपणकः -- अटे भिक्खुअ! एसो कावाछिओ, अहो 
पमादो, आचाकिओ कावारिणीए सद्धं सोहणं णच्चेदि । ता 
एदाए सद अष्टयेवि णच्रह्य । 

भिक्षुः -- आचाय! महाश्चयैमेतदशेनम् । यत्राङकेश- 
मभिमतार्थसिदयः सम्पयन्ते | 

(मदस्साकितं नृत्यतः।) 

क्षपणकः -- ' अयि पीणघणत्थाणि इत्यदि गायति ।) 

कापालिकः -- कियदेतदाथर्यम् । पर्य, 

अजानुज्हितवाञ्छिताथेविषयासद्धेऽपि सिध्यन्त्यमूः 
प्रयासन्नमहोदयप्रणयिनामष्टो महासिद्धयः । 

अरे भिश्चुक ! एष कापालिकः अहो प्रमादः, आचायः कापाङि- 
न्या सार्पं शोभनं नृत्यति । तस्मादेताभ्यां सहावामपि नृत्यावः । 

अयि षपीनघनस्तनीत्यादि । 

कियदेतदाश्चयेभिति । अल्पं स्वस्पमित्यथः । 

आश्वयान्तरमपि पर्येत्याह- यच्रेति। यस्मिन् कापाकिके दरे 
अदु्डित्तोऽपरिदतः वाज्छिताथसूत्यादिलक्षणः स एव बिषयः तत्रासङ्गे स- 
त्यपीत्यथेः । अमूः महासिद्धयः सिध्यन्तीत्यन्वयः। कथंमूब्ानामित्याद- 
प्रलयासन्नेति । निकयवातिंकल्याणंतराविमूप्याकांक्षिणां इद़्तिनपरभित्प्थः । 
महसिद्धयो अणिमागरिमादयः । वदयमाभिमुरूयकरणस् । कषमं द्रा- 

१. नतोवाः, २, “णगुणतर ग. पाठः. 



तुतीयोऽङ ‡ | १ 6७ 

वद्याकषणमोहनप्रमथनप्रक्षोभणोच्वाटन- 
प्रायाः प्राकरतसिद्टयस्तु विदुषां योगान्तरायाः परम् ॥२२॥ 

क्षपणकः - अरे कापाछिअ ! (विमृद्य) अहव आचा- 
लिअटखाअ ! कठाचालिअ! । 

भिक्षुः -- (विहस्य) अयमनभ्यासातिशय्षीतया मदिरया 
दूरमुन्मत्ती करतस्तपस्वी । तत् क्रियतामस्य मदापनयनम् । 

कापाछिकः ~ एवं मवतु । (इति स्वमुखोच्छिषटं ता्बूढ 
क्षपणकाय ददाति ।) 

क्षपणकः -- (संज्ञं रन्ध्वा क्षणं स्वत्थीमूय) आचालिभं 

एव्व एदं पुच्छिस्सं ¦ जादिप्री तुह सगाए आहढणसत्ती, 
किं तादिसी इत्थिआपुलिसेसु वि अत्थि । 

कापालिकः -- कि विदाषेण पच्छ्यते । पद्य, 

विद्याधरी वाथ सुराङ्गनां वा 
नागाङ्खनां वाप्यथ यक्षकन्याम् । 

ए 1) - ~--~-~-------> * [त 
0 ज ०५० 

दन्तिकानयनम् । मोदने मोढयापादनस् । प्रमथनं विनाशनम् । प्रक्षोभणं 
प्रविचारनम् । उचाटनमुसाख परित्यागः । प्रायाः एवमाचाः । प्रक्रत- 

सिद्धयः सांसारिकफञा एता अयलनसाध्या दत्यथः । अन्तरायाः प्रतयूहाः । 
अस्मिन् ददने स्वरसचारानुसारेणेवाखि ठपुरषाथसिदधिरिति भावः ॥ २२॥ 

क्षपणकः । अरे कापाठिक ! अथवाचायथराज ! कुलाचार्यं | 

तपस्वी वराकः । 

क्षपणकः । आचार्यभेवेतत् पृच्छामि । यादशी तव सुराया आ. 
हइरणदाक्तेः, किं ताद्य ज्ञीपुरुषंष्वप्यस्ति। 

८४ 



१०८ प्रगोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

यद्यन्ममेष्टं भुवनत्रयेऽपि 
विद्याबखात् तत्तदुपाहरामि ॥ २३॥ 

क्षपणकः -- भो ! एदं मए गणिदेण ण्णादं, जं स्वे 
अद्ये महाठाअमहामोहस्स किकटे त्ति । 

उभौ -- यथा ज्ञातमायुष्मता, एवमेतत् । 
क्षपणकः - ता कअकञजं मन्तीयदु । 

कापालिकः -- किं तत् । 
क्षपणकः - सत्तस्स खदा सदा महाखाअस्स अण्णाए 

आहटठणीएत्ति | 

कापालिकः- कथय क्वासो दास्याः पुत्री । एष ताम- 
चिरमेव विदाबरादुपाहरामि । 

क्षपणकः- (खण्डिनीमादाय गणयति ।) 

दान्तिः -- साले ! अम्बामदिद्येव हताशानामालापः । 
तदवधानेन तावदाकणंयावः । 

करुणा - (८ सहि ! एव्वं करेद्य । 
(उमे तथा कुरूतः ।) 

क्षपणकः - (गाथां गणयित्वा) 

(क) सखि ! एवं कुर्वः । _ 
श्वषणकः । मो! एतद् मया गणितेन ज्ञातं, यत् सर्वे वयं महाराज- 

महामोहस्य किंकरा इति । 
तस्माद् राजकाय मन्क्रयताम् । 
स्वस्य युता श्रद्धा महाराजस्याज्ञया आहरणीयेति । 
खण्डिनी वराटकरक्षप॑सेपुटिका । 

~ ---- ------- ~ --------~---------- 0 7 न 

१. (पपुरिकापात्रम् क. पाठः. 



तृतीयोऽहः । १०९ 

णत्थि जके णत्थि वणे णस्थि गिकिबिरेदु णत्थि पाआरे। 
सा विण्णुभक्तिसहिदा णिवसइ हिअए महप्पाणम् ॥ २४॥ 

करुणा -- (सानन्दम् ) सहि ! दिह्िजा वड़सि । सुदं 
विण्णुभत्तीए देवीए पासवद्टिणी सद्त्ति । 

दान्तिः-- (हषं नाटयति ।) 

भिक्ुः-- अथ धम॑स्य कामाद्पक्रान्तस्य कुत्र वृत्तिः । 
क्षपणकः -- (पनगंणयित्वा ) 

(क)णस्थि जब्टे णठ वणे णयिथि गिटलिबिटेषठ णस्थि पे 

सो विण्णुभत्तिसदटिदो वत्तइ हिअए महप्पाणम् ॥ २५ ॥ 

कापालिकः -- (सविषादम्) भहो महत् कष्टमापतितं 
महाराजस्य । तथाहि -- 

(क) नास्ति जरे नास्ति वने नास्ति गिरिनिरेषु नास्ति पातारे। ` 

स विप्णुभक्तिसहितो वतते हृदये महात्मनाम् ॥ २५ ॥ 
ककककाद प क त नन ्------- ~--~ -----~ ---~-~-------~-- ~ -~--- 

नास्ति जठे नास्ति वने नास्ति गिरिषेटेषु नास्ति पाताठे | 
सा विष्णुमक्तिसदहिता निवसति हृदये महास्मनाम् ॥ 

अत्र महात्मानोऽश्चुद्रबुद्धयः विदहितानष्टातारः ॥ २४॥ 
सणि ! दिष्टया वर्धसे । श्रुतं विष्णुभक्त्या देव्याः पाश्ववतिनी 

श्रद्धेति । 
हन्त तिं धर्मोऽपि नूनं न कामानुगतो भविष्यतीत्याकुलाश्चयः 

पृच्छति -- अथ धमेस्येति । 
सोऽपि कम्यप्रतिषिद्धपरित्यागेन मदात्मभिरेव सम्पा्यमानस्तदा- 

शयवैशार्मापाच प्रयक्प्रावण्यं कुर्वन् अत्रैव वर्तेत इत्याद - नास्तीति 
|} २५ ॥ 

विषादो नाम कर्तेव्यकरणांरम्परत्वम् । उक्तं च - 
“का योक्षमत्वं चित्तस्य विषादो दुःखपीडनात् ।” 

इति । [त 
41 

--------------------- 

~+ स्तीष्यादि पठतिः क. पाठः. २. 'णानरम्पदुत्व" ख. घ, पाठः. 



११० पवोधचन्द्रोदये सब्याख्ये 

मूर देवी सिद्टये विष्णुभक्ति- 
स्ता च श्रद्धाचुत्रता सत्वकन्या । 

कामान्मुक्तस्तत्र धर्मोऽप्यभूच्चेत् 
सिद्धं मन्ये तद् विवेकस्य साध्यम् ॥ २६ ॥ 

तथापि तावदसुव्ययेनापि स्वामिनः प्रयोजनमनु- 
षेयम् । तन्महाभैरवीं विद्यां धम॑श्रदयोराहरणाय प्रस्थाप- 
यामः । 

(इति निष्कान्ताः ।) 

मूलम् अन्यनिरेक्ष कारणम् । विष्णुभक्तिरिति वणो श्रमपरयुक्तवि- 
हितावुष्ठानम् । 

(भक्तिभजनमिय्युक्ता वाच्छनःकायकभ॑भिः ।'' 

इति वचनाद् निरतिशयकेदबहुमानपएवंकं सर्वप्रकारभजनम्। अथवा 'समल- 
माराधनमच्युतस्य' ज्ञानी त्वात्मैव मे मतमि'ति वचनाद् भात्मनोऽनन्य- 
बुदृध्येश्वरे चेतःसमर्पणरूपा सम्यगदरेनरक्षणा विष्णुभक्तिरिति । अथवा 

“मद्भक्ता मयीश्वरे सर्वज्ञे परमगुरो वासुदेवे समपिंतसवत्मभावो यत् पश्यति 
शृणोति स्णदाति वा स्वै एव भगवान् वासुदेवः इयवंग्रदाविबुद्धि- 

मद्भक्तः दइत्यक्तरक्षणां विष्णुभक्तिः । अनुत्रता अनुगता श्रद्धा आस्तिक्य- 

बुद्धया विश्वासिता । पाषण्डश्रद्धां व्यावतैयति -- सत्वकन्येति । कार्मा 
नमुक्त इति । काम्यकर्मणः प्रतिबन्धकत्वात् तद्व्यतिरकेणेत्यथः । सिद्ध 
निष्पन्नम् । साध्यं नामाविचातत्कायलक्षणसंसारानथनिवृत्तिः, निरति- 

द्ययानन्दाविमौवरदचेति ॥ २६ ॥ 

नन्वशक्यप्रतीकार एवायमथेः, तथापि भूत्येन प्राणविनियोगेनापि 
परिक्णीय एर्वोपद्गतः स्वामीति सन्तः समुरान्ति तदस्माभिरपि तथा 
कार्यमित्यमिप्रायेणाद - तथापीति । क्षपणकदाक्ययोरसचकोभास्चर- 
णत्वाद् भेरव्यास्तु विद्याया मायाविधानपटीयस्त्वात् सेव प्रेषितेत्यथः । 

१. साम्यद' ख.पाठः, २. णा।भ', ३. माः गन्पाठः, ४. ब 

कृ दषा प्रपन्नः स्वा क, ख, पाठः, 



तृतीयोऽङ्कः । १११ 

शान्तिः -- आवाभष्येवं हताशानां व्यवसायं देव्ये वि- 
ष्णुभक्त्ये निवेदयावः । 

(इति निष्कान्ताः स्वे |) 

इति आहृष्णमिश्रमतिविरचिते प्रगोधचन्द्रोदय 
तृतीयोऽङ्कः ॥ 
[1 

1, ८ 

आवामपीति। हताशानां मोषाशानां देवहीनानाम् , क्वरमोह 
ह्खमेरकीविचित्रविप्रलम्भविडम्बनामूरच्छेदाय विष्णुमक्तिरेव प्रं प्रगल्भते 
मभवतीत्यभिश्रयेण तस्ये निवेदनं क्रियत इत्यथः ॥ 

इति श्रीमल्मकारातीथभगवत्पूञ्यपादरिष्येण गोविन्दाखनभगवता कृते नाटक्ाभरणे 
तृतयोऽङः ॥ 

ष्योषिवेग्किकषििकिकनककषय 



११२ 

अथ चतुर्थोऽङ्कः 

(ततः प्रविशति भेत्री ।) 
भेन्नी ४४ [क क * ३०५९ 

- भेत्री - सदं मए सुदिंआसआसादो जं महाभेरवी 
कृडदणसम्भमादो भअवदीए विण्णुभन्तीए परित्तादा पिअ 
> - र न ----~ ------ ~~ ~ न ~ --------- ---- + ~~ ~~ -----~-------~+~^ "~ ~ ~~~ 

अथ चतुथांऽङ्कः। 

एवे तावद् बाटगोष्ठीवदयन्तासंरतयापहेयत्वेन पाषण्डविडम्बना 
पूवैपक्षलेनोपक्षिप्ता । अतीताङ्ग वसाने च मदामोहदसाग्राज्यसम्पादनाय 
महाभैरवौ सरभसं प्रषितेत्यभाणि । अथदानीं तथाप्रद्ृत्तेरवीसरमसनव्या- 
मोहसम्भमतः कथमपि भगवा विष्णुभक्त्या श्रद्धां सरक्षितेति रकि 
वदन्तीमात्रश्रचणात् तद्वृत्तान्तविविदिषया कथङ्कारं खसित्याकुखाशया 
मत्री प्रवतत इत्येतदाह - ततः प्रसिति भैन्रीस्यादिना । अथवा 
मुख्योऽधिकारी विचाराय प्रवतेत इत्यभाणि । तत्रैकोऽपि बहुधा तेने- 
त्यादिना स्वरूपं पयालोचितवान् । तत्र पुनः किं मानमित्याकारक्षायामु- 

अ (न, 

पनिषदेव्या सङ्गमो भवेदित्यादिना वेदान्तवाक्यानां तत्र सम्यगन्वयमपि 
विचारितवान् । पुनश्च उम्भादिप्रतिबन्धकप्रदयेनेन उक्तसमन्वयविरोध- 
मद्धाव्य यदि सव श्रद्धेत्यादिना प्यहाषीत्। तृतीयेन चाह्केनादेतादिदश्चैन- 
विरोधमृद्धान्य मूं देवीत्यादिना अविरोधः सम्भावितः । एवं प्रथमेनाङ्केन 
स्वरूपसमन्वयविचारसुपपाच द्वितीयततीयाभ्यां विरोधसम्भावनां चोपपाद् 
उपसञ्जहार । अधुना ठु साधनाधीर्ना खठु फटप्रािरिति न्यायात् त- 
त्ाप्िसाधनं किमियपेक्षायां चतुथेपञ्चमाभ्यामु्चावचस्वरूपसाधनं निहूष- 
यति -- ततः प्रविरातीत्यादिना । मित्रं सुद्धद् । तद्धाबो मत्री । 

श्रतं मया मुदितासकाश्चाद् यन्महाभेरथीकणसम््रमतो भगवत्या 
विष्णुभक्त्या परित्राता भियसख। श्रद्धेति । तस्मादुत्कण्ठितेन हदयेन प्रिय- 
ह प्रक्षिष्ये । उक्ण्डा उक्रछिका । उक्तं च - 

१, श््रगोष्ठी, २. “मासतः ख. पाठः, ३. “दयः परित्रिताः ल, 
ग, घ, पाटः, ४, ना सान्यफः ग. पाठः, ५, त््याकृह्कायांः क, खर पाठः, 



चतुर्थोऽङः। ११३ 

सही सद्धति । ता उकृण्टिएण हिअएण पियसही पेक्रिखि- 
स्सम् । (परिक्रामति ।) 

(ततः प्रविशति श्रद्धा ।) 

श्रद्धा -- (समयोत्कम्पम् ) 

घोरां नारकपालकुण्डल्व्तीं व्रिचुच्छटा दृष्टिभि- 
भुखन्ती विकरालमूर्तिमनलज्वाखापिराङ्गेः कचः । 

दृाचन्द्रकखाङ्कुरान्तरवरग्जिहां महाभेरवी 
परयन्त्या इव मे मनः कदटिकेवायाप्यहो वेपते॥ १ ॥ 

मेच्ी - (स्वगतम्) अए! एसा मे पिअसही मअ- 

सभान्तहिअआकलिद्कम्पतरणेहिं अङ्केहिं कि वि मन्तअन्ती 

'अरन्धविषये रागे वेदना महती त॒ या । 
सशोषणी च गात्राणां तामुत्कण्टां विदुबुधाः ॥' 

इति । 
एवं प्रियसखीरिक्षणप्रवधमानोत्कण्ठा मेत्रीदयुक्तम् । इदानीं विष्णु- 

भक्तेः सन्देशे ग्रहीत्वा विधेकाय निवेदयितुं प्रव्त्तायाः श्रद्धाया व्यापारः 
प्रदश्येते तत्रः प्रविद्ठाति आअद्धेत्यादिना । 

घोरां त्रासजननीम् नरेति । नररिरःकपारकरतकुण्डरेत्यथः । 
विचुच्छयाः शतहूदासंहतयः ता दृष्टिभिमचन्तीं विषजन्तीं बिकरालमूर्पि 
भयानकविग्रदाम् । उक्तविशैषणकचैः सिताम् । कदलिका गजराजापिरो- 
पिता वैजयन्ती, रम्भा वा , अधापीति । विष्णुभक्या पूवेमेव घुष्ट संर- 
क्षितेवादं, तथापि कम्पत इत्यथः ॥ १ ।; 

मेच्नी - अये ! एषा मे प्रियसखी भयसम्प्रान्तहृदयाकठितकम्प- 
तरकेरद्गैः किमपि मन्त्रयन्ती सम्मुखागतामपि मां न ठक्षयति । अति: 
कष्टतरासज्जनसमवायः खत्वशेषनरकनिदानमिति निरूपयन्ती पूवसुमूत- 

0 -0- जमा ाु। भि नमनो 

१, भनवक्न कपिर: केरी: स" ट पाठः. 

४ 



११४ पबोधदन्द्रोदये -सव्याख्ये 

समुहाअदं वि म ण ठक्खेदि ¦ आटनिस्सं दात्र । (पकश्चम् ) 
पिअसहि ! सर! कीस तुम उत्ताविअटहिभभामं तिश 

आटोएसि । 

श्रद्धा -- (विलोक्य सोच्छ्वासम् ) ञे) भियसरखी जेन्नी । 

काटरात्रिकराटस्य दन्ताम्तगेखथा मधा \ 
न्टासि सखि! सेवर स्वं चुनरत्रेब जन्मनि ॥ २ ॥ 

तदेहि परिष्वजस्व माम् । 
सेत्नरी -- (तथा कृत्वा) सहि ! तह ॒ विण्णुभत्थिणिढ्म- 

त्यिदप्यमभावाप महाभेरवीए कडटणसम्भमादो अज्ज वि ते- 
वन्दि दे अङ्खाइ । 

श्रद्धा ~~ (धोरामित्यादि प्रठति }) 

भयवेगबरेनेष्टतमामपि मामभिमुखमागतां प्यन्यपि न पदयतीत्य्थः । इवं 
तावद् वभूत भू दुःखवेदनया प्रम्ठानतस्तनुतिकेव उश्यते । तस्माद हमेव 
पूवमारपिष्ये इत्यभिप्रायेणाह भेत्री -- आलपिष्ये तावदिति । प्रियसाे। 
श्रद्ध ! कस्माद् खमत्तापितह्टदया मामपि नालोकयसि । 

(भा 

स्वारा ्रिरिति महाभेरवी भण्यते । सैव लमिति श्रद्धमिन्यो- 
रस्स्मिकं दि सदा साहचयेमित्यसूसुचत्। अत्रैव जन्मनीति प्र्तकला- 
तिघोरतरापद्भतानामसम्माव्यमानमपि प्राप बिषिवश्ादिति भावः ॥ २ ॥ 

अचिन्तितेषटप्राप्तावधिकतराहाद(को?कं) मत्युपनुहममिति मन्भाना 
प्राह -- तदेरीत्यादिना । 

त} । सखि ¦ तथा विष्णुभक्तिनिभरस्ितप्रभावाया महामैरव्याः 
परषेणसम्परमतोऽचाप्रि वेपन्ते तेऽङ्गानि । 
म 

१, नतः' इ. पार. 



चतुर्थोऽङ्कः । ११५ 

मत्री -- (त्रासम्) अहो हदासा घोढदंसणा । अध 
ताए आअदाए किं किदं | 

भ्रद्धा - श्रणुः 
रयेनावपातमवपत्य पदढये मा- 

मादाय धमेमपरेण करेण घोरा । 
वेगेन सा गगनमुलखतिता नखाग्र- 

कोटिस्फुरत्पिरितपिण्डयगेव गृध्री ॥ ३॥ 

भेन्नी -- हद्धी हद्धी । (इति मति ।) 

श्रद्धा - सखि ! समाश्वसिहि र.माश्चासेहि ; 

मेन्री -- (जश्वस्य) तदो तदो | 

श्रद्धा -- ततःपरमस्मदीयातेनादसञ्जातदयया देव्या 
विष्णुभक्त्या - 

भ्रूभङ्गभीमपरिपाटटदृष्टिपात- 

मुद्राटकोपकुटिरं च तथा व्यटोकि | 

मी । अहो हताशा षोरदरना । अथ तयागतया किं कृतम् । 
इयेनावपात्तमिति श्रद्धा तदुत्तरमाह । यथा खलु स्वच्छ 

तरजखाराये स्वैरसथ्वारि नीरचरमिथुनमनिरूपितमेवादाय सदसे फकन्चन 

दयेनो गच्छति, तद्रदभिपत्य अमिष्टत्य मां धर्म च गृहीत्वा गता सेव्यथः। 
वेगेनेति । असद्याजनसंस्गः सहसेव धमीदिकं तिरयतीति मावः । ग्री 
गुध्रमायौ ॥ २ ॥ 

मत्री । हा धिक् हा धिक् । ततस्ततः। 
उद् गाढकोपेन प्रचुरतरकरोधेन । कुणिं जिदं यथा भवति तथा 

१. द्द्क्षास्याः कण ड. पाटः. 

४ 
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सा वज्जपातहतदोटशिखव भमो 
व्याभुश्नजजेरतरास्थि यथा पपात ॥ ४ ॥ 

-मेच्ी -- दिदि मिदव सददृढमुहाष्यो पष्भन्म सद्धा 

क्खेमेण संजीविआ पिअसही ¦ तदा तदा | 

श्रद्धा- ततो देव्या समुपजाताभिनिषधेश्या कथितमेव- 
मस्य दुरात्मनो महामोदहतकस्य-- मामवज्ञाय प्रवतैमानस्य 
समूटसन्मूख्नं करिष्यामीति । आदिष्टा चाहं देव्या } यथा. 
गच्छ श्रे! ब्रूहि विवेकम् । कामक्रोधादीनां निजेयायोधोगः 
क्रियताम् । तते वैराग्यं प्रादुर्भविष्यति । अहं च यथासमयं 

व्यलोकि । तथेति अपाङ्गबाणमात्रप्रयोगेणाधर्मरेलः संतधा विदीणे इत्य- 
चिन्त्यश्रमावा विष्णुभक्तिरित्यथः ॥ ४ ॥ 

मची । दिष्टया मृगीव शादृलमुखात् प्रभ्रष्टा भ्रद्धा क्षेमेण घ- 
क्लीविता प्रियसखी । ततस्ततः । 

एवस्य दुरात्मनः इति । सकटपुरुषाथमूलमूतां विष्णुमाक्ति 
मामवधीयेेटं वतेमानस्य विवकमुपनिषदा संयोज्य सम्यग््ानं सम्पाया- 
विधारक्षणं मूं महामोददतकस्य मिथ्याज्ञानं दुरात्मनो निमूरयिष्यामी- 
त्यभिप्रयिणोक्तमित्यथः । उद्योग इति ¦ सपरिकरसन्नाहः करियतामित्यथः। 
नन्वेतावता कथं कामादिविजय इति चेत् ¦ तत्राह -- तत इत्यादिना । 
अयं भावः -- सह प्रमाणयुकक्तिभ्यां बस्तुततपर्याखोचनरूपविवेकप्रबरृ्तो 
सत्यां परिपूणेप्रयमालवस्तुन्यतिरेकेणोपठभ्यमानस्याविचाररमणीयस्य दे- 
हादेरनियाश्चुचिदुःखरूपसवात् , 

"अस्थिस्थूणं स्ारुबन्धं मांसशोणितकदमम् । 
चम्।वनद्धं दुओन्धं पूणं मूत्रपुरीषयोः ॥' 

इयःदिशाज्ञ नुसारेण प्र्यक्षालुमवा् विरसनीमत्सतासिद्धः छर्दितान्नवद् 

१, (सहसा वि; २ वु" ग. पाठः. 
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प्राणायामायनुष्ठानेन युष्मत्सेन्यमनुग्रहीष्यामि । ऋतंभ- 
रादयशथ्च देव्यः रान्त्यादिकोशेनोपनिषहेव्या सङ्खतस्य 
भवतः प्रबोधोदयमनुविधास्यन्तीति ¦ तदहटमिदानीं विवेक- 

भिच्छेतं परति प्रस्थिता । तं पुनः किंमाचरन्ती दिवसानति- 
वाहयसि । 

भनेत्री - अद्ये वि चतस्सा भईणीओ विण्णुभत्तीए 
आणाए विवेअसिटदिकाठणं महप्पाणं हिअए वट्ृह्य | 
(संस्ृतमाधित्य) 

ते हि- 
ध्यायन्ति मां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां 

पुण्यक्रियेषु मुदितां कुमतावुपक्षाम् | 

वैतृष्ण्यं जायते । ततश्च शमदमादिद्रारेण पुरुषार्थो भविष्यतीति । अहं च 
यथासमयमिति । विवेकादिपूवकश्रवणाद्पिवृततानां युष्माकं चैन्यं वस्तु- 
विचारेराग्यशमदमादिग्रमृतिभिर्नद्रारस्यादि विक्षेपप्राप्िसमये प्राणायामा- 
दिसम्पादनेनानुग्रहीष्यामीत्यथः। ऋतम्भरेति यथाशास्रमर्थविज्ञपिर्च्यते । 
जआदेशब्देन सव्यम्भरादयो गरद्यन्त । शाख्रा्थपरिनभितिः ऋतम्भरा । 
सेव क्रियमाणा सत्यम्भरा ¦ उक्तं च -- 

“ऋतं नाम यथाञाज्ं बुद्धो तु परिनिधितम् । 
प्रयोगस्थं तदेवतं सत्यमितयमिषधीयते' ॥' 

इति । शन्त्यादिकोशलं नाम शान्तिदान्त्यादि चमत्कारः, तन । निव 
स्यान्तीति । अनुकूटा भविष्यन्तीत्यथः । 

मी । वयमपि चतक्लो भगिन्यो विष्णुभक्तेराज्ञया विवेकसिद्धि- 
कारणं महात्मनां हृदये वामहे । 

१, भविवेकक्षे ग. पाठः. 



११८ प्ोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

एवं प्रसादमुपयाति हि रागखोभ- 

देषादिदोषकटटुषोऽप्ययमन्तरात्मा ॥ ५॥ 

एवं चतस्रोऽपि भगिन्यो वयं तदभ्युदयकारणेनैव 
वासरान् नयामः । कुत्रेदानीं प्रियसखी महाराजमवटोकयि- 

ष्यति । 
भः क [क क 

श्रद्धा - देव्येवेदमक्तम्--अस्ति राटाभिधानो जन 
पद्: । तत्र॒ भागीरथीपरिसरालङ्कारमृते चक्रतीर्थे मीमां- 
सानुगतया मत्या कथञ्चिद् धायेमाणप्राणो व्याकुटेनान्तरा- 

[व 7 1 1 पि [1 

कथङ्कारं विवेककारणत्वेनोरीकृता यूयं महातभिरिति, तदाद - 
ते हीति । सुखिनीति। वमुसुतवसुधादिसम्पत्सान्द्रसुखसमभृद्रसमाङकठं स- 
कललोकमाक्ष्य तेः सह सोहटदय्यमेव प्रतिपदन्ते, नासूयामित्य्थः। अथवा 
सुखिनि वीतरागे । दु ःखिनीति। पुत्क्षेत्रकठत्रादिवियोगनिमित्तदुःखजरषि- 
निमस्नानाटक्ष्य तान् प्रत्यसद्यं वतते दःखमहो कष्टमित्यनुकम्पां कारुण्यमेव 
प्रतिपय्न्त इत्यथः । उक्तं च - 

“अनुकम्पा तु सा ज्ञेया दुःखितान् प्रति देदिनः। 
उपकारपरत्वं या कुरुते चित्तविक्रिया ॥" 

अथवा दुःखिनि रागद्रेषवति ¦ पृण्यक्रियेष्विति । साधुकर्मकारिषु सवंटोक- 
सम्भावितेषु । मुदितां सन्तुष्टम् । कुमताविति । परोपद्रवादिकुसितकर्मकतैरि 
अविषये । उपेश्चा तद्वातोमपि परिहृत्योदासीन्यिन स्थिति" अथवा तखष्ठी- 
कारेण सत्कथासेवनमुपक्षा । एवं क्रियमाणे फटमाह- प्रसादमुपयातीति । 
किं तदि(ति! व्याह -) अन्तरास्ा मनः रागादिदोषदूषितमपि निभे 
करिष्यतीप्यथः ॥ ५॥ 

जनपदो ग्रामः । एरिसरस्तीरम् । न्यायादिना श्रुत्यथनिणेयाथी 
विचारणा मीमांसा । कथन्विदिति। रागादिग्रतिचन्धस्य बाहुल्यात् तत्रापि 



चतुर्थोऽङः । ११९ 

त्मना विबेक्र उपनिषदेव्याः सङ्गमाथं सपश्यतीति । 

क्रभ्री--- ता गच्छ पिअसही । अहं धि तण्णिओञं 
अणुचिष्टामि । 

श्रद्धा -- ए मवतु | 
(इति मिष्करान्से |) 

विष्कम्भकः ॥ 
नमयन 

(ततः प्रविश्यति राजा प्रतीहारी च 

राजा-जाः पाप! महामोहहतक! सवेथा हतस्स्यार्थं 
महाजनः । तथाहि -- 

क्नित्कत्वेन बते्त इत्यथः । व्याुठेनेति । धमाचवषटम्भस्य दुषैरत्वाचैः 
रेन चेतसा सदत इत्यथः । एवं मत्या परिपास्यमानः कथनिदुपमिषैत्- 
सङ्गत्यात् तदथेनिणयाथेमालोचनरूपं तपः सम्पादयन् वतेत ददवर्थः 1 

लै ची । तस्माद् गच्छतु प्रियसखी । अहमपि तन्नियोगर्मवैति्षमि । 

एवं तचत् प्रस्व॒तविधानाय समदमादीलुचोजयाम इत्यत्र मभौ - 
विजयाय शमदमादिभियतनीयमित्यमाणि । अघुना करुणामेत्रीमुदितेपि- 
्षादिसमनग्यां सत्यां विवेकः स्वयमेव वतैत इत्याह- लतं उति । अथैव 
विष्णुमत्तिप्रषिता समागता श्रद्धव्युक्तम् । देव्याशरन्महाप्रसादस्तर्हि निःश्रे- 
य्ताय प्रयतः क्रियत एवेति प्रवतेत हत्याह-- तत इति । राजा विषेक॑ः | 

सवेथेति । वर्णास्तावद् ब्राह्मणादयो मोदपरिथदीता एवं । आश्र 
माभ मृहस्थादयो विरोषधमांनुष्ठायिनो रागादिमिरूपप्टता एवानुतिष्ठन्ति । 
उमान्यधर्मोऽपि दम्भादिभिः क्रियत इत्येवं, सवेप्रकारेणापि भिषूदितं 
इत्यथः । 

नलु कथं सरवप्रकारेणापिः हततव यतो महता प्रयासेम मूरिफणे 
० न 

१, भमुपति' गर्पाठः. ३. श्रमिणेश्चः क. च. इ, पाठः, 



१२० प्रनोधचन्द्रोदये सब्याख्ये 

दान्तेऽनन्तमहिम्नि निमटचिदानन्दे तरङ्बटी- 
निमुक्तेऽखृतसागराम्भसि मनाङ्मम्मोऽपि नाचामति । 

निस्सारे मृगतष्णिकाणवजले श्रान्तोऽपि मूढः पिब- 
त्याचामत्यवगाहूतेऽभिरमते मञ्जत्यथोन्मज्जति ॥ £ ॥ 

अथवा संसारचक्रवाहकस्य महामोहस्याबोधो मूलम् । 
तस्य च तच्वावबोधादेव निच्रात्तेः । यतः- 

सम्पाद्यते जनैरिति तत्राह - चान्ने इत्यादिना । शान्ते सर्वोपद्रवरहिते । 
अनन्तमहिम्नि देशकाटवस्तुपरिच्छेदरहिते स्वयं ज्योतिषि । निमठे अवि- 
दयादिमररहिते ! तरद्धावटीनियुक्त बुभुक्षापिपासासोकमोहजरामरणषदूर्मि- 
विरहिते । नाचामति नोपस्पृशति । नन्वलामार्दनास्वादो वर इति चेत्तत्रा- 
ह -- मग्नोऽपीति । अयं भावः-- न खल्वस्य निरूप्यमाणे देहादयः 
स्वरूप॑दर्यत्वाद् घटवत् । स॒ चास्मेहलोकपरलाकसश्ारी नित्य एषट- 
व्योऽन्यथा विधिवेयर्थ्यप्रसङ्गात् । तस्य च निरुपाधिकं स्वरूपं पारमे- 
श्वरमेव श्रतिस्मरृतीतिहासपुराणप्रामाण्यात् । अतः परिपणेब्रह्मरूपेण वतै- 
मानोऽपि मनाक् स्वल्पमपि नाचामतीति । नन्वन्यत्रेव पुरुषाथेस्य सुरम- 
तवादन्रापिक्षाभावान्न प्रवतत इति चेत् तत्राह -- श्रान्ताऽपीति । सुखेलवालि- 
प्साकुरुतया सुरनरसुकरादिदंदेष्वनिरामारोद्ावरोदन्यायेन धरीयन्त्रवदनिशं 
घम्प्रम्यमाणोऽटन्धसुखटेशः केवरं परिभ्रान्त एपेत्यथः । न केवलं पुर् 
पाथीप्रासिरेव, अपुरुषार्थाभिनिवेशोऽप्यस्तीत्याह -- म॒गताण्णिकेति । मूढ 

इति । सर्वस्यास्य मोह एव मूलमित्यथः ॥ ६ ॥ 

अथवा सर्वस्यास्य संसारान्थस्याविद्ेव मूठ, तां विना मोदवराका- 
्यं किं करिप्यति । अतः सेवेच्छत्तव्या प्रथममिव्याह - अथेत्या- 
दिना । ननु तर्हिं यज्ञादिक्रियया साध्य एवायमथः, किमिति निग- 
मावसानसेवया सम्यग्ज्ञानसम्पादनम्रयास इत्याराङ्घाह - तस्य च 

तत््वावबोधादवेति । न खलु कमविचयो्विरोधोऽज्ञस्य कमोधिकाराद् । 
ककािनवामन्दनतानभ्सर क ~~~ 1 क 

१, "दनास्वादनम् ₹' क, पाडः. २. भभेदेष्व' क. घ. पाठः, 
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अमुष्य ससारतरोरबोध- 

मूरस्य नोन्मूखुविनारनाय । 
विश्वेश्वराराधनबरीजजातात् 

तच्वावबोधाद्परोऽस्त्युपायः ॥ ७ ॥ 

“प्रायः सुकृतिनामथं देवा यान्ति सहायताम् ।” 

इति तच्वविदो व्याहरन्ति । तथाच देव्या विष्णुभक्त्या स- 
मादिष्टम् (उद्योगः क्रियतां कामादिबिजये । तदहमपि 

च्ञानाज्ञानयोस्तु तमःप्रकारवद्विर्द्स्वभावत्वात् सम्यग्जञानेनेव निवृत्ति 
रित्येवकाराथः । उक्तं च -- 

'कमोवमाष्ट नाज्ञानं तमसीवोस्थिते तमः। 
सम्यगज्ञानं विरोध्यस्य तामिसखस्यांशुमानिव ॥'' 

इति। 
अबोधम्रूटस्येति । अविचायां स्यां संसारपिटम्मादसत्यामनुः 

पलम्भाद बोधमूलत्वमित्यथः । नापरोऽस्त्युपाय इति । अयं भावः - 
ईश्रपेणवुद्धयादुष्ठितपुण्यनिवरैरवदातान्तःकरणानां परमेश्वरप्रसादप्रापित 
सम्यग््ञानादेवाज्ञाननिनव्रत्तिः । न पुनः श्रद्धादिरहितानामविष्णुभक्ताना 
मनेकशः श्रुतवेदान्तानामप्य सम्भावनादिप्रतिबन्धबाहूल्यात् तञ्ज्ञानं न 
कायंश्चमं भवतीति ॥ ७ ॥ 

ननु तरिं इश्वरप्रस्राद एव दुःसम्पादः, श्रय।सि बहुविघ्रानी!ति व- 
चनाद् इति चेत्तत्राह-- प्राय इति । सुकृतिनां भक्तिश्रद्धादिपूर्वकपुण्यः 
करमकृताम् । भक्तजनपरवश्चत्वाद् देवा नाम भक्ताननुजिधृक्षन्त्येवेयथः । 
उक्त च- 

“यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यश्वोऽपि सहायताम् । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुश्वति ॥'" 

इति । यथा खलु परमेश्वरप्रसादो भवति, तथा विष्णुभक्त्याप्यनुकूल्य- 
मेवावेदितमित्याह - तथाच दृर्पेति । एवं तावद्धिष्णुमक्तिवखावष्टम्भन 
ससारतरोः सामान्येन निराकरणंकारणं त्रधज्ञानमिति निरणायि । इदा 

„ श्ायोरिव विरू' ड. पाट २. “णे सम्यग्ह्वान' क. पर 
| 
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भवदर्थे गृहीतपक्षेवे'ति । तत्र कामस्तावत् वस्तुषिचारेणेव 
जीयते । तद् भवतु । तमेव तावत् तज्निजेयायादिशामि । 
वेद्वति ! आहूयतां वस्तुविचारः । 

प्रतीहारी - जं देवो आणवेदि । (ईति निष्क्रम्य बस्तुवि- 
चारेण सह प्रविशति ।) 

वस्तुविचारः -- अहो नैर्विचारसौन्दयाभेमानसव्धि- 
ष्णुना कामहुतकेन वञ्चितं जगत् । अथवा दुरात्मना महा- 
मोहेनैव । तथाहि - 

कान्तेत्युत्पललोचनेति विपुलश्रोणीभरेत्यन्नम- 
त्पीनोन्तुङ्गपयोधरेति सुमुखाम्भोजेति सुभ्रुरिति । 

दृष्टवा मायति मोदतेऽभिरमते प्रस्तौति विद्ानपि 
प्रत्यक्षाशुचि पुत्रिकां खियमहो मोहस्य दुशेटितम् ॥८॥ 

प्रत्येकं कामादिनिवारकं निरूपयति - कामस्तावदिलयादिना । वस्तुबि- 
चारो नाम वस्तुतत्त्वसारतानिरूपणम् । अनुभवसाधनवेदप्रमाणसदङृता 
युक्तिर्वेदवतीत्युच्यते । तया सह वस्तुविचारः प्रवतेत इति भावः । 

प्रतीहारी । यद् देव आज्ञापयतीति । 

वस्तुवि चारमेव विदयति-- अरो निर्वि्वारेति । भविचरि- 
तरमणीयत्वाभिमानप्रवधनशीटेनेयथः । 

ट्वा । दशेनेन कतैव्यं विस्मृत्यत्रैव चित्तं अमतीत्यथेः । पुनः 
सह्ापेन मोदते हष्यति । तदयु परिरम्भणादिना अभिरमते क्रीडति । 
प्ररतोति पोनपुन्यन तदेवारभत इत्यर्थः ! ननु विदुषाप्येवं क्रियते चेत् 
तथेवाभ्युषगम्यतामित्यशङ्कयाद --- प्रत्यक्षेति । विदरत्तापि तेषां ताष्द्येवे- 
त्यथः ¦ उक्तं च - 

१, स्ते. पाटः, 
णक य 
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अपिच यथावस्तु विचारयतां मन्दमतीनामपि पि- 

शितपिण्डावनद्धास्थिपञ्जरमयी स्वभावदुगेन्धवीभत्सवेषा 
नारीति नास्ति विमतिः । तत्र बिस्पष्ट एव॒ तावदितरगुणा- 

ध्यासः । तथाहि- 

मुक्ताहाररता रणन्मणिमया हैमास्वुलकोटयो 
रागः कुङ्कुमसम्भवः सुरभयः पोष्पा विचित्राः स्रजः | 

वासधित्रदुकुलमल्पमतिभिनांयामहो कल्पितं 
बाह्यान्तः परिपदयतां तु निरयं नारीति नाम्ना ऊृतम्॥९॥ 

““सुभरूः सुनासा सुमुखी सुनेत्रा चारुहासिनी । | 
कद्पनामात्रसम्मोहाद्रामेत्याटि( ङ ? क्य )तेऽशुचिः ॥'' 

इति ॥ ८ ॥ 
यथावस्तु विचारयताभिति । अपरिचितशाज्लाणां प्रयक्षु 

मात्रशरणानाम् अल्पबुद्धीनामपि निन्य जमन्त्वदहिर्विभागेन नारीतत्वं वि- 
चारयतां निसगदुगन्धबीभत्सवेषा योषिदिति (न ? ना)विज्ञातमस्ती्यथः । 
अध्यासो नामातस्मिस्तदबुद्दिः । 

कुतस्त्यास्तिं परिदर्यमाना गुणा इत्यपेक्षायामारोपितगुणस्वरूप- 
माह -- सुकनेति । नायामारोपितहारादिपु प्रत्येकं निरूप्यमाणेषु, दार- 

रतास्तावन्मुक्ताफरग्यतिरेकेण न सनि । तुखाकोय्यः शिञ्चन्मन्लीरा देम- 
व्यतिरेकेण न सन्ति । अङ्गरागोऽपि कुङ्कुमव्यतिरेकेण नास्ति । सुरभयो 
प्राणत्पणा गन्धाः सुमनोव्यतिरेकेण न सन्ति । सुप्रसिद्धं च वसनादीनां 
पृथक्त्वम् । अतः समारोपितमेव केवलमित्यर्थः ' का तिं नारी नमति, 
तत्राह -- निरयमिति । निरयं नरकम् । तत्मापिनिदानत्वाद् निरयमि- 
त्यथः ॥ ९ ॥ 

ननु नारी नाम नवयोवननरनिकरनिर्वृतिनिदानमतः कथं निरय- 
मिति निगद्यते इति कस्यचित् कन्दपेवरोभाषितमिव भावयन्नाह - 

१. "चिम् क- ख. ध. ढ. पाठः, ३, "परामहयमाःग. पाठः. 
१. 
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(जकाज्ञे) आः पाप ! कामचण्डाङ! किमेवमनारम्बन- 

मेवाविभेवता भवता व्याकुटीक्रियते महाजनः । तथाद्य. 
मेवं मन्यते - 

वाखा मामियमिच्छतीन्दुवदना सानन्दमु दीक्षते 
नीटेन्दीवरटाचना मम परीरम्मं भरा वाञ्छति । 

अरे मृट 
का त्वामिष्छति का च परयति पदो! मांसास्थिभिरनिर्भित। 

नारी वेद् न किञ्चिदत्र स पुनः पदययमूतैः पुमान् ॥१०॥ 

पतीहारी -- इदा इदो एदु महाभाओ । 
(इत्युमो परिक्रामतः ।) 

प्रतीहारी -- एसो महाराओ चिहदि । ता उवसप्पदु 
मवम्। 

आकारा इति । तं निराचष्टे -- आः पापेति । अनाटम्बनमिति । 
विषयसौन्द्ैसम्भावना खत्वनङ्गबलम् । तदैवं निःसारमिति करणाय । 
अतो निरास्पदनेस्य्थः । व्याकुटीकरणमेव दर्शयति -- तथादीति । 

समरति वस्तुविचारकस्यासदाचरणावधीरणां दशयति - अररे 
मूढेति । का त्वामिच्छतीत्यादेरयमथेः -- त्वया खलु युङ्कद्योणितसम्मूत- 
मांसास्थिमज्जादिभिर्निर्भितशरीरेन्दरियसद्धातरूपं पिण्डं नाति परकासि- 
तम् । त्रं काष्ठखोष्टादितुल्यं न किञिदपि जानात्यतो नैव त्वांवा- 
ञ्छतीति । कस्तदयत्र ज्ञातेति तदाद - स पुनरिति । स इति स्वनाम्ना 
प्रसिद्धावद्योतकेन स्वयेप्रकाञ्चसंविद्रूपः परमात्माभिधीयते । अमूरः 
अपरिच्छिन्न: । परिपणे: सवगतः कूटस्थं: चिद्षन एव सन् सषसाक्षितया 
वतैते इत्यथः ॥ १० ॥ 

प्रतीहारी । इत इत एतु महाभागः । एष महाराजस्िष्ठति । 
तस्मादुपसपतु भवान् । ________ 

१, न्तु" क. ख. पाटः. २. स्थ" ट. पाठः. 
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वस्तुविचारः-- (पद्य) जयतु जयतु देवः। एष वस्तु- 
विचारः प्रणमति । 

राजा - इहोपविरयताम् । 
वस्तुविचारः--उपविश्य) देव ! एष ते किङ्करः सम्प्रा्तः। 

तदाज्ञयानुगृह्यताम् । 

राजा-महामाहेन सहास्माकं संप्रवृत्तः सङ्गामः। तदन्न 
कामस्तस्य प्रथमा वीरः । तस्य च प्रतिव्रीरतयास्माभिर्भवानेव 
निरूपितः । 

वस्तुविचारः -- धन्योऽस्मि । येन स्वामिनाहमेवं स- 
म्भावितः । 

राजा - अथ कया राख्विदयया मवान् कामं जे- 
ष्यति । 

वस्तुविचारः -- आः पञ्चहारः ऊुसखुमधन्वा जेतव्य 
इत्यत्रापि का रासख्रग्रहणापेक्षा । पद्य, 

टृदतरमपिधाय द्ारमारात् कथञ्चित् 

स्मरणविपरिवृत्तौ दने योषितां वा । 
परिणतिविरसत्वं देहबीभत्सतां वा 

प्रतिपदमयुचिन्त्योन्मूटयिष्यामि कामम् ॥ ११ ॥ 
प्रथमो कीरः प्रानो योद्धा । मवानेवेति । व्तुविचारेणेव कामो 

न्मूखने करतुं शक्यत इत्यथैः 
दवारं श्रोत्रादि नव । आरात् द्रादेव । विषयपरिदयण्या दढतरम- 

पिपाय संयम्येत्यथः । कथञिदिति । प्राणायामादिबह्रुमयतेन । ननु "च- 
श्वर हि मनः कृष्णे ति वचनात् सहसा प्रवतेमानस्य मनसशवक्चुषो वा कथं 
निरोष इति शङ्कते - स्मरणेति । स्वेरस्ारानुरोषेन शसरर्थास्मरणयै 
परीत्येन विषय एव प्रवृत्तो । मनोनिरोधनोपायमाद -- परिणतीति । फठ- 
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राजा- साघु साघु | 
वस्तुविचारः -- अपिच, 
विपुरपुलिनाः कष्ोलिन्यो निरन्तरनिश्चरी- 

मखणितशिलाः शेढाः सान्दरदरुमा वनराजयः । 
यदि शमगिरो वैयासिक्यो बुधैश्च समागमः 

कं पिरितवसामय्यो नायेस्तदा क च मन्मथः ॥ १२॥ 
नारीति नाम भरथममसखं कामस्य । तेन तस्यां जितायां 
तत्सहायाः सवे एव विफटारम्भा भङ्खमासादयिष्यन्ति । त- 
थाहि - 
चन्द्रश्चन्दनमिन्दुधामधवला रातयो दिरेफावटी- 

इङ्ारोन्मुखरा विरासविपिनोपान्ता वसन्तोद्यः । 
मन्द्रध्वानघनोदयाश्च दिवसा मन्दाः कदम्बानिलाः 

शृद्ारप्रमुखाश्च कामसुदृदो नायी जितायां जिताः॥ १३॥ 
"~-~-------- ~~-~---~---~ + +~ ~~ 

काठवेरस्यं नरकपातादिरक्षणम् । योषितां दरोनेऽपि देहबीमत्सतां प्रति- 
पदे प्रतिविषयमनुचिन्त्य मूलच्छेदं करोमीलय्थः ॥ ११ ॥ 

निरन्तरनिन्चेशीति । पताननर्री स्यन्दमाननिर्शरः । मदणितं 
शक्ष्णीकृतम् । वेयासिक्यो गिर इति । 

“"तमःशव भरनिभं दृष्ट व्ैवुद्बुद सन्निभम् 
नाराप्रायं पुखाद्धीनं नाशोत्तरममावगम् ॥” 

इत्यादिसंसारनिन्दारूपा यष्षन्ते । यद्येते: सद समागमस्तदा न कामादि- 
गन्धस्याप्यवकाशः । तस्मादवर्यं सेव्यं सज्जनादिकमि्यर्थः ॥ १२ ॥ 

प्रथमम् जज्ञ प्रधानकम् । तस्य कामस्य सदायास्तत्सहायाः 
सहकारिण इत्यथः । 

तानेव दशेयति - चन्द्र॒ इत्यादिना । विपिनोपान्ताः उपवन- 



चतुर्थाऽहः १२७ 

तदलमतिविलम्बेन । आदिङातु स्वामी । 

सोऽह प्रकीर्णैः परितो विचारैः 

ररिरिवोन्मथ्य बलं परेषाम् । 
सेन्यं कुरूणामिव सिन्धुराजं 

गाण्डीवघन्वेब निहन्मि कामम् ॥ १४ ॥ 

राजा - तत् सञ्जीभवतु भवान् रात्रुविजयाय । 

वस्तुविचारः -- यदादिशति देवः । 
(इति निष्कान्तः ।) 

राजा - वेदवति ! कोधस्य विजयाय क्षमाहूयताम् ¦ 

प्रतीहारी - ज देवो आणवेदि । 
(इति निष्कम्य क्षमया सह प्रविराति ।) 

ध्षमा- 

प्रदेशाः । वसन्तोदयो वसन्तारम्भः । मन्द्रं मदकरम् । शृङ्गारभुखाः 
देलाविरासबिम्बोकरीलारठितविभमाः ॥ १२॥ 

परितो विचारेरिति । कामादि चेष्टया कियत् साध्वते कियद 
्रशस्ताचरणेनेति विमृद्य प्रतिषिद्धाचरणं तावद् गुरुतरदुर्तिदयहेतुरिति 
शाज्ञान्निश्चितय तत्परित्यागेन शञ्जीयाचरणे कर्तव्यं, तथा कामादीनां सख- 
हूपमपि निरूप्य निस्सारभिति श्ञात्वा तत्साधनान्यपि हेयानीत्यवगम्य 
विहितानिषठत्वमेव श्रेयस्करमित्येवमादि परितः समन्तात् प्रवतैमाननिरित- 
तरविचारश्षरशतेस्त्िथः ॥ १४॥ 

प्रतीहारी । यद् देव आज्ञापयतीति । 

परेषां परिवादवाक्यायकैः द्ाहतस्यापि स्तिमितसमुद्रवदविकृतत्वं 

क्षमा । 
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करोधान्धकारविकटश्चकुटीतरङ्- 
भीमस्य सान्ध्यकिरणारुणधोरद्ष्टेः ` 

निष्कस्पनिमखगभीरपयोधिधीरा 
धीराः परस्य परिवादगिरः क्षमन्ते ॥ १५ । 

(सश्घमात्मानं निवेण्य) अहो, अहम् „+ 

क्रमो न वाचां शिरसो न शूलं 
न चित्ततापो न तनोर्विमदैः। 

न चापि हिसादिरनथयोगः 
छाध्या परं करोधजयेऽहमेका ॥ १६ ॥ 

(इल्युभे परिक्रामतः ¦ ) 

प्रतीहारी -- एसो देवो । उवसप्पदु पिअसही । 

क्षमा -- (उपच्त्य) जयतु जयतु देवः । एषा देवस्य 

दासी क्षमा साष्टाङ्गं प्रणमति 
नन [क त 

विक्रियादेतुसम्प्राप्षावविकृतत्वपकारमेव धीराणां दशेयति-- क्रा 

धान्धकारेति ॥ १५॥ 

सछाघमिति । सकटपुरुषाथसाधनतात् क्षमां श्चाध्या बहुमति- 

योग्येति भावः । उक्तं च -- 
८अध्रभ्रूविभङ्गेन वक्ति सस्मितमीक्षते । 
स्वौ भुजो संहतौ येन भावः शछाघाह्ययः स्मृतः ॥' इति । 

न चापीति । द्धस्य खटु ब्रह्महननपरस्वापदरणादिना इदोक- 

परलोकवितोध्यनर्थपरम्परा प्रसरीसतिं । अतः क्षमा सवेत्रं प्रशस्तेत्यथे 
॥ १६ ॥ 

व्रतीहारी । एष देवः । उपसप॑तु प्रियसखी । 
देवस्य द्ासीति । क्षमा खल विवेकिनः सन्जाषटीति, ततो वि- 

१. प्मातुश्छा गर पाऽः २. (तः ठ. पाठः. 
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राजा -- क्षमे | अत्रोपविदयताम् | 
क्षमा -- (उपग्दिय) आज्ञापयतु देवः किनथनाद्रतो 

दासजनः। 

राजा -- क्षमे! भरिमन् सङ्घामे दुरात्मा कोधस्त्व्या 
जेतव्यः । 

क्षमा - देवस्याज्ञया मदहामोहमपि जतु पयाक्त(सिमि | 
किं पुनः कोध तदनुचरमात्रम् । तदहमचिरादेव - 

तं पापकारिणमकारणबाधितारं 

स्वाध्यायदेवपितुयज्ञतपःक्रियाणाम् । 
कोधे स्फुलिङ्गमिव ट िमिरुढमन्तं 

कात्यायनीव महिष विनिवायं हन्मि ॥ १७॥ 

राजा -- क्षमे! श्रणुमस्तावत् कोधविजयोपायम् । 
क्षमा ~ देव ! विज्ञापयामि । 

कद्ध स्मरमुखावधीरणमथाविषटे प्रसादक्रमो 
व्याक्रोरे कुराटोक्िरात्मदुरितोच्छेदोत्सवस्ताडने | 

धिग् जन्तोरजितात्मनोऽस्य महती दैवादुपेता विपद् 
दुवौरेति दयारसाद्र॑मनसः कोधस्य कुत्रोदयः ॥ १८ ॥ 

वेकाधीनत्ात् क्षमायास्तदासीत्मित्य्थः । ̀  त 
अकारणबाधित) रं, नरकपातव्यतिरेकेण निष्पयोजनचेितम् । 

विनिवार्य विविधग्रकारे; निरोध्य (हन्मि) निरूटयामीत्य्थः ॥ १७ ॥ 
विविधं तत्रकारमेव दरयति -- शद्धे इति । आविष्ट उद्रिक्तं । 

प्रसादक्रमः । दे सोम्य ! समीचीन । न ते सदृशमेतत् , पितृपितामदा- 
दीनां चरितमनुस्मतुमदहेसि, धमेमेवाचर, स्वाध्यायमधष्वि, भ्न्तो भवे- 

न 
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राजा ~ साधु साघु । 

कमा - देव ! कोषस्य विजयादेव तदुयायिनोऽपि 
हिसापारुष्यमानमात्सयोदयो विजिता एव भविष्यन्ति । 

` . शजं -- तेत् परतिष्ठतां भवती विजयाय । 

क्षमा -- यदाज्ञापयति देवः । 

(हति निष्कान्ता ।) 

राजा ~ (भतीहारीं मति) वेगवति! आहूयतां खोभस्य जतौ 
सन्तोषः । 

प्रतीहारी --- जं देवो आणवेदि । 
(इति निष्क्रम्य सन्तोषेण सह प्रविशति ।) 

सन्तोषः -- (विचिन्त्य सानुक्रोशम्) 

फट स्वेच्छारुभ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरुहां 
पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम् । 

मृदुस्पदा शय्या सुरलितटतापट्वमयी 
सहन्ते सन्तापं तदपि धनिनां द्वारि कृपणाः ॥ १९॥ 

लायुक्तिक्रमेण यत्यत इयर्थः । व्याक्रोरो परुषवचनप्वृत्तौ । कुशठोक्तिः 
कल्याणनाषणम् । दुरितच्छेदोत्सवो नामावश्यं तावत् कमफठं भीक - 
व्वम् । तदिव चेन्मदाम् ठाम हत्यतिप्रसन्नता ¦ धिग् जन्तोरिति । 
मंदुपद्रवादस्य महत् पापमुपस्थितमिलयनुक्रोशश्च कतव्य इत्यथः ॥ १८ # 

मात्सय प्रगुणासदिष्णुत्वम्। आदिशब्देन पेयुन्यादयो गृह्यन्ते । 
सन्तोषः स्वल्पेनापि प्राप्तेन परितुष्टिः । 

प्रतीहारी । यदेव आज्ञापयतीति । 

वहन्त इति । भङ्कशचठमभ्ये फठे सत्यपि द्रविणमदान्धानां समा- 
सषनङ्धेः श्यन्ते इति छस्य वा, दुश्वरितस्य विपाक इति न जानीम 
इलः ॥ १९॥ 
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(आकाशे) अरे मूख ! दुरुच्छेदः खल्वयं भवतो व्या- 
पारः | तथाहि - 

समारम्भा भम्माः कति कति न वारांस्तव पराः 
पिपासोरतुच्छेऽस्मिन् द्विणमृगवृष्णाणंव जले । 

तथापि प्रयारा विरमति न ते नापि शातधा 

विदीण यजच्चेतो नियतमरानिग्रावधरितम् ॥ २० ॥ 
इदं च ते लोभान्धस्य चेष्टितं चेतसि चमत्कारमातनोति 
यतः - 

र्स्य रब्धमिद् च छभ्यमधिकं तन्मूखटभ्यं ततो 
न्धं चापरमित्यनारतमहो छमभ्यं धन ध्यायसि । 

नैतद्धेत्सि पुन्भवन्तमचिरादादापिराची बात 
सेग्रासमियं ग्रसिष्यति महालोभान्धकाराढृतम् ॥ २६१॥ 

अपिच - 

धन ताव्टन्ध कथमपि तथाप्यस्य नियतो 
व्ययो वा नारो वा तव सति वियोगोऽस्त्युभयथा । 
आकाद्चा इति लोभं लक्षीकृत्य । 

त्याद्रोति । प्रतिविषयं ठगपव्यमेवेत्यतरा अभमिखाषो वर्त 
इत्यर्थः । नापि शतधेति । सततः समारिस्छया व्याकृटीकरियमाणमपि चेतो 
न विदीर्णमिति यत् तत् स्फुटं वज्रिखकल्पाभेप्यथः ॥ २० ॥ 

चमत्कारं सध्रीचीनताम् 1 

लष्स्थ आगामिनि संवत्सरे । इदं धनं सम्प्रति ठन्धम् । हिति 
दिवसादवाक् ठ्भ्यं च किंचित् । तन्मृटरम्यमभिति ¦ वाणिज्यादिना 
वधयिता । पुनरषात्यनारतमजनक्लम् । आदयापिञ्ाचवयमिरठःषानतसिका 
तया गृहीतत्वात् तद् द्वारणान्तकः सवग्रासमककबरं निदयं > सिप्यती- 
त्यथः ॥ २१॥ 

82 
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भयुतादः श्रेयान् किमु कथय पथ्योऽथ विख्यो 

विनारो न्धस्य व्यथयतितरां न त्वनुदयः॥ २२ ॥ 
किव- 

मत्युनेत्यति मूर्भिं शश्वदुरगी धोरा जरारूपिणी 
त्वामेषा रसते परिग्रहमयेग्रे्जगद् भ्रस्यते ¦ 

धूत्वा बोधजङेरबोधबहुरं तष्ोभजन्यं रजः 
सन्तोषामतसागराम्भसि पुनमंप्रः सुखं जीवति ॥ २३ ॥ 

प्रतीहारी - एसो सामी । ता उवसप्पतु महाभाओ । 

सन्तोषः -- (तथा कृत्वा) जयतु जयतु स्वामी । एष 
सन्तोषः प्रणमति । 

राजा - इहोपविद्यताम् (इति स्वसन्निषावुपवेशयति ।) 

किश्च इदं तावचिन्त्यम् ! इद खट महता प्रयासेन एकं शतं 
सहस्तमयुतं वा सुवण ठन्धम् ¦ तस्य च गृहयात्रायापनार्थं दुव्यसनश्चीर- 
तया वा व्ययः, नारास्तु राजचोरादिभिरपहारः, नियतो निशितः । उभय- 

थापि वियोगस्यावद्य भावितवे सति. अनुत्पादोऽनाजनं श्रेयान् वरं किंवा 
विनष्टिरियितदाह -- धनं तावदित्यादिना । कस्तर्हि निणय ईति त- 
राह -- न त्वनुदय इति । शश्रक्षाठनाद्धे पङ्कस्य द्रादस्पशनं वरम्” 
इति न्यायादनाजेनमेव वरमिलय्थः ॥ २२॥ 

मूध्नि मस्तकरङ्ग स्थित्वान्तका नरीनत्ति। परिग्यन्त इति परस्मा 
विषयास्तन्मयेः । गृध्वत् भक्षकतवाद् गभः । बोधजरैरिति । ईश्वरप्रसाद- 
बहरितशाज्ञश्रवणजनितविवेकविन्ञानजदैः ठोमजन्यं रजः तमोमय्रागं 
क्षाल्य सदा सन्तोषेण भाव्यमित्यथः ॥ २३ ॥ 

प्रतीहारी । एष स्वामी । तस्मादुपसपेतु महाभागः । 
> 

$ एताः ध. पाः 
1 
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सन्तोषः -- (सविनयमुपविदय) एषं प्रेष्यजनः । आज्ञा. 
प्यतां देवेन । 

राजा ~ विदितप्रभावो भवान्, तदलमतिविरम्बेन, 
लोभं जेतुं वाराणसीं प्रति प्रतिष्ठताम् । 

सन्तोषः -- यदाज्ञापयति देवः । सोऽहं - 
नानामुख विजयिन जगतां त्रयाणां 

दूवहिजातिवधबन्धनटखन्धवृदिम् । 

रक्षोधिनाथमिव दाशरथिः प्रसद्य 

निजित्य खोभमवरां तरसा पिनष्मि ॥ २४ ॥ 
(इति निष्क्रान्तः ।) 

(ततः प्रविशति विनीतवेषः पुरुषः |) 

पुरुषः -- देव ! सम्थ्रतानि विजयपरयाणमङ्लानि । 
परत्यासन्नश्च मोहूर्तिकावेदितः प्रस्थानसमयः । 

राजा - ययेवं सेनाप्रस्थापनायादिषश्यन्तां सेनापतयः 

पुरुषः -- यदान्ञापयति देवः । (इति निष्कान्तः!) 
(नेपथ्ये) 

ना क" > न - ~~ आम क नन 0 वि श । सि । क क. क ति 

नानास्ुखमिति । इदं म स्यादिदं म स्यादिति सवतः समादि- 
त्साग्रहगरहीतत्वमिति यत् तटाक्यवर्तिप्राणिनां तदिदं लोभस्य विजयित्व- 
मित्यर्थः । देववधो नाम देवताथ सङ्कल्पितदीपनिविद्यदिग्रत्याख्यानं देव- 
स्वापहरणादिवौ । द्विजातिवधस्तु धनादिग्रहणार्थ स्पष्ट एव । ब्रह्मस्वापहारो 
वा । एवमादिना रम्धव्रद्धिरव खोभः न तु देश्चमीतीलयर्थः । वृत्तिरिति वा 
पाठान्तरम् । तदानीं वृत्यथमवं क्रियत इवर्थः । यथा खदु दाश्चरयथिः ष- 
हबटं दशमुखमषीपिषद्, एवं पिनम्मि तं दुरात्मानं मुषप्रदारेण पादाभिदहन- 
नादिभिः । पिद गतायु करोमीलर्थः ॥ २४ ॥ 

चेनायलयः वस्तुविचारसन्तोषादयः । 



११४ परवोषचन्द्रोदये सम्याए्मे 

सञ्ज्यन्तां कुम्भभित्तिच्युतमदमदिरामत्तभङ्काः करीन्द्रा 
युज्यन्तां स्यन्दनेष प्रसमजितमरुश्रण्डवेगास्तुरङ्काः । 

कुन्तैनीरोत्पलानां वनमिव ककुभाभन्तरारे खजन्त 
पादाताः सचरन्त॒ प्रसभमसिटसत्ाणयोऽप्यश्चवाराः ॥ 
राजा -- भवतु । कृतमङ्गलाः प्रतिष्ठामहे । (षारपार्धकं 

परति) सारथिरदिरयतां साङ्गाभेक रथं सज्जीकृत्योपनयेति ॥ 

पारिपा श्वेक : ~~ यदाज्ञापयति देव ; | दति निष्कान्तः ।) 

(ततः प्रविरति यथोक्तं रथमादाय सारथिः ।) 

सारथिः- देव) एष सञ्जीद्रतो रथः । तदारोहत्वायुष्मान् 
(राजा कृतमङ्गलविधिरधिरे हणं नारयति ।) 

सारथिः - (रथनेगं निरूपयन ) आयुष्मन् | परय परय । 

उदधृतपांसुपटलानुमितप्रबन्ध- 

धावत्खुराग्रचयचुम्बितभूमिभागाः। 

निभ्थ्यमानजखपिष्वनिघोरहेष- 
मेते रथं गगनसीम्नि वहन्ति वाहाः ॥ २६ ॥ 

कयं च नातिदूरे ददौनपथमवतीर्णां त्रिसुवनपावनी 
वाराणसी नगरी । 

अमी धारायन्त्रस्खखितजलश्चात्छारमुखरा 
विभाव्यन्ते भयः रादिकरसरुचः सोधशिखराः 

विचित्रा यत्रोच्चैः शारदमलमेधान्तविखुस- 
~ 

तडिद्धिखारक्ष्मीं वितरति पताकावल्िरियम् ॥ २७। 

ल म ङ्कल ८२ रिति । स्नानोचाचमनादिपूर्वकसन्ध्योपासनादिः 
दुवौरमनदपेणद्रीनदेरिचन्दनाठेपनदमतिलगोदा नादि द धिनिशीक्षणारङ्कृ 
तकस्याणतरमङ्गस्यस्ीकर ग्रविगठितसाजादचयाभिषचनववरकषोश्चवक्षःस्पथ्चना- 
दिकं हत्वा रथमपिरादतीत्यथः । 



चतुर्थोऽष्ः | १११ 

रताश्च प्रतिमुकुरुरभ्रमधुपावखीरणि्तभरखरा जभ्भा- 
भमविगङन्मकरन्दविन्दुदुर्दिनाः कुसुमसुरभयो मातिर 

श्यामायमानघनच्छदच्छायातरवो नगरपयैन्तारण्यमुमयंः । 
तत्रैते मरुतोऽपि गृहीतपाशुपतव्रता धूटिमुदधूलयन्तस्तापसा 
[व रक्ष्यन्ते । तथाहि - 

तोयाद्रीः सुरसरितः सिताः पराग. 
रचन्तर्च्युतकुषुमरिबिन्दुमोखिम् । 

प्रोद्वीतां मधुपर्तेः स्तुति पठन्तो 
चयनित प्रचरखुरुताभमुजः समीरः ॥ २८ ॥ 

राजञा ~ (सानन्दमारोक्य) 

एषान्तर्दधती तमोविधटनादानन्दमात्मप्रभं 
चेतः कषेति चन्द्र चूडवसतिर्विद्येव मुक्तः पद्म् । 

भमेः कण्ठविरम्बिनीव करेला मुक्तावी जाह्नवी 

यत्रेवं हसतीव केनपटलेवकां कटरमेन्दवीम् ॥ २९॥ 
कि त 

ह्ात्कारोऽनुकरणशम्दः । मूयःश्म्दोऽस्यथांथः ॥ २७ ॥ 
जर्भारम्मः कुयुमविकाससमवः। षनच्छदं निषिढपहवम्। पर्व- 

तारण्यमूमयः उचानमूप्रदशाः । 

अन्तदेघल्ीति । शीविशरेश्वराठ्कृतप्रासादमणिकर्णिंकयोमेष्य - 
देश्चः । तमोविषटनादिति । तमसोऽज्ञानस्य विनाश्चनेन । मत्मप्रभरम् 
॥तमश्रवणं चेतः कर्षति सम्पादयति । क्षतरप्रसादात् प्रत्यकप्रावण्यादिदरे- 
[त्माकारं प्रबतते चित्तामित्यथः । तत्र दृष्टान्तमाह -- विदवेति । बथा 
[लु परदेवतागुरुप्रसादबाहुल्यपसपरापिता तत्वमस्यादिमदावाक्यश्रवणञ- 
नेताषरोश्चविधा केवल्यमापादयेदेवमेवेषान्तदषलयपि बुक्तिप्रापिकेत्यभः । 
[ह्वी यत्रैवं हसतीति । सकलमूमण्डटपरिमण्डनभूता मगवती मागीरी 
बयमुपसत्य यत् धेजमठश्कार, तन्माहात्म्यं किमु वक्तव्यमिति मावः॥२९॥ 



१३६ भबोधचन्द्रोदये सव्यारूय॑ 

सुतः - (किम) आयुष्मन् | पद्य परय तदिदं सुर 

सरित्पस्सिरालङ्कारभत भगवतः पावनमनादेरादिकेरावस्य 
विष्णोरायतनम् । 

राजा -- (दषम) अये, 
एष देवः पुराविद्भधिः क्षेत्रस्यात्मेति गीयते ¦ 
अत्र देहं समृत्छज्य पुण्यभाजो विरान्ति यम् ॥ ३० ॥ 

सूतः ~ भायुष्मन् ! पद्य पर्य । एते तावत् काम- 
कोधलोमादयोऽस्मदरोनमात्रादेवेतो देशाद् दूरमतिक्रामन्ति। 

राजा - एवमेतत् । तदवतु । स्वाभीष्टसिदये मग- 
वन्तं नमस्यामः । (रथादवतीयं परविद्यावरोक्य च) जय जय म- 

गवन्} अमरचयचमूचक्रचूडामणिश्रेणिनीराजितोपान्तपाद्- 
५ ~~ क तिमा तण त म = याकम | ^ पि 

एष देवः क्षेच्रस्यात्मति । ओमन्नारायणात्मकं भ्रीवाराणस्ी 
्त्रमित्यथः॥ २३० ॥ 

एवमेतदिति । यथा खलु दयमण्डलपरिमण्डनमृताखण्डमातीण्ड- 
म्रण्डरहण डविकपद् ् यतिमण्डलसमुदयसमये गक्त्वरा न सश्चरन्ति, ९एव- 

मेव विवेक विभावसुविमवविभ्रमविरसद््यतिनिदग्धाः कामादयः पठायन्ते 
हयेतच्च चित्रम् । किन्तु उपपन्नमेवेयथः 

एवं तावदादिकैशवायतनं ्रविषटे विवेक इत्युक्तम् । इदानीं भूरि- 

भक्तिमारावनमितकन्धरः प्रचुरसेदबहुमाननिध्ननिजहृदयः भीमन्नारायणे 
भगवति प्रमा भक्तिमुद्वहन् दण्डकस्तात्रेण संस्तुबन् दण्डवद्धिपलय नमस्कु 
प्रकमते विवेक इत्याह - ज्य जयेत्यादिना । अमराणां चयो निक- 

रस्तस्य चमूः सना तस्याश्वकरं समूहः तेषां चूडा मौलिः तत्र निम- 
मानां मणीना श्रणिः ५्कः टया नीराजितमभिच।तितमुपान्तं निकटं थस्य 
पाददवयस्य तत् पादद्रयभवाम्भोजवदतिरमणीयत्वादम्भोजं तस्याग्रङ्काञिु 



घतुर्थोऽङ्कः । १३७ 

हयाभ्भोजराजन्नखदयोतकिर्मरितस्वणेषीठ ! स्फुरद्दैतविभ्रा- 
न्तिसन्तानसन्तापसन्त्तवन्दारुसं सारनिद्रपह्।रकदक्ष ! क्ष- 
मामण्डलोद्धारसंहारसंषटसंधृष्टवषटाग्रकोरिस्पुरच्छेटचक्र) ऋ 
माकरान्तटोकन्रय ! प्रबटञुजबलोदूतमोवधनच्छत्रनिवःरिता- 

न (यी ङि रि) ० 

रजन् दीन्यन्रखानां च्योतो दीपिस्तया किर्मीरितं कत्माषितं स्वणमयपाद- 
पीठं यस्य भगवतः सोऽये तथौक्तः । अथवा किमीरितमियस्यान्याऽथः। 
्रीमन्नारायणपादाग्बुरुहसवामहे।त्सवसमुतसुकतयागिच्छिन्न६ ततर सर्वतः 
समागत्य भक्यतिशयेन पाङ्करः प्रणतविबुषसमभामूषितमूषाभस्वरन्माणप्रमा- 
पटरव्यतिषद्गदपण निसगभास्वत् स्वणेमयपादपीठं किर्मीरितं किणी- 
कृतमिव यस्य स तथेति । स्फुरत तद् दवतं चति समासः । तत्र स्फुरणं 
नाम स्वक्प्रपशचप्रतिमासतवदेव केवरं देतमानं. न सव द्वैतमिति निहूप- 
णक्षममित्य्थः । दवेत (स्य) विभ्रान्तः परिभ्रमणम् अनादिभवपरम्परावासना- 
्रवृत्तजननमरणादिभिः सुरनरसुकरादियोनिभेदपु अनिर बम्भ्रम्यमाणतवम् 
एवंविधविग्रान्तः सन्तानेन पौनःपुन्यन वतमानगर्भवासादिदुःखनिवहेन 
सम्यक्तापेन । सम्यक्ता नाम कदाचिदपि सुखटशासंस्पशेः । तेन सन्त- 
ष्ानां वन्दारूणां - 

“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजज॑न । । 
आर्तो जिज्ञासुरथीर्थीं ज्ञानी च भरतषेम ! ॥'" 

इत्यादिवचनादनेकदुःखव्रातसनन्तापेन भगवन्नारायणपादारविन्दबन्दनशी- 
लानां ससारिणां संसार ९व निद्रावद् विशेषविज्ञानविरोधित्वाद् निद्रा तस्या 
अपहारो निरासः तास्मन्नेकः प्रधानो दक्षः कुशठः थः स मगवांस्तथोकः | 
क्षमा प्रथिवी तस्या मण्डलस्योद्धरण, पुरा खलु हिरण्याक्षेण पातालनि- 
वंितपएथिवीमण्डरस्योद्धरणे संहारः सम्यगाहरणं दंष्राग्रण समुत्वायाकृ- 
ध्योपरि यथापुरं संस्थापनम् । तदानीं सम्यग् टन सङ्कषः (तेन) सम्यग् 
पृष्टं ्ायाः अग्रकाययां स्फुरत् शोभमानं शेलानां चक्रं निवहो यस्य मगः 
वतः स तथोक्तः । भूरादिक्रमेणाक्रान्तम् उष्छद्धितं टोकानां त्रयं येन स 

न न भो ममननम 
=+ =------ ~~ 

१, ग्यप्र" घ. पाठः २. भ्यैवमिः ग. पाठः. 

नु 



१३८ प्रबोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

खण्डटोयोजिताकाण्डचण्डाम्बुगाहातिवषत्रसद्रोकखत्राणवि- 
स्मापितारोषविश्वप्रभो! विबुधरिपुवधूवगंसीमन्तसिन्दुरस- 
न्ध्यामयूखच्छटोन्माजेनोदामधामाधिप ! तरस्तदेयेन्द्रवक्षस्त- 
ठीपाटनाकृण्ठभास्वन्नखश्रणिपाणिहय खस्तविस्तारिरक्ताणेवा- 
मम्मटोकत्रय ! भिमुवनरिपुकटभोदण्डकण्यारिथकूटस्फुरो- 
न्माजितोदात्तचक्रस्पुरञ्भ्योतिरुव्कादातोडामरोदण्डदोदेण्ड | 
निन भमन 8 -५०५०००-9 --न--- - स [1 त 1 

तथोक्तः । प्रकर्षेण बरं सारतवं यस्य भुजस्य स प्रबटभुजः, तस्य बलं 
साम्यं बरठनाद्धूतः बठाद्धूतः उद्धूतः उदातः स च गोवर्धन ९व 
वषनिवारकलात् छं तन छत्रेण नितरां वारितम् आखण्डलः पुरहूत- 
स्तेनोयाजिताः अवदयकरणीयमवन्युचेः प्ररिताः अकाण्डे अकठे चण्डाः 
कराः अम्बु वहन्तीव्यम्बुवाहाः तेषामध्यथं॒वपेमतिवष॒तेन त्रसत् 
कम्पमानं गवां कुलं समूहः । गोकुटमित्युपटक्षणं व्रजजननिवहस्यापि । 
तषां त्राणे रक्षणे तेन विस्मापितं कुतूदलितिमशेषं च तद् विश्वं चेतयः 
शष श्वं तस्य प्रमुः स्वामी यो भगवान्नारायणः स तथोक्तः । विबुधा देवाः 
तषां रिपवः शत्रवोऽयुराः रिपृणां वधूवगः सखीजनः तस्य सीमन्तः 
केरपद्धति तत्र॒ निदितं सिन्दुररज एव संध्यामयुखवदतिरक्तत्वात् म- 
यूखा रदमयः, तषां छटा पुज्ञः तस्योन्माजने निरसने उदामपुत्कटं धाम 
तजस्तस्य अधिपो दचुमणिः तद्रदुक्तविशेषणा यो भगवान् स तथोक्तः 
यथा खल्वादि त्यः सम्प्रसारयन्नात्मतेजः संध्यारागं तिरयति, एवमेवायं 
भगवानसुरनिवहनिग्रहणासुराङ्गन।नमेकेणीत्वसम्पादनेन सीमन्तसीप्नि 
निदितसिन्द्ररणुं तिर्यतीव्यथः । अस्ता भीत. स चासौ दैत्थानामिन्द्र 
तस्य वक्षस्तरी उरःस्थलं, तत्पाटने मदने अकुण्डानाम् अभुभ्भानां, भा- 
सन्तश्च त नखाश्च तेषां श्रेण्या पङ्कया सदहितात् पाणिद्रयात् क्षस्तं खतं च 
तद्वस्तारि मूरि च रक्तं रुधिरं तदेव अणववत् बहुललादणेवः, तत्र आसम- 

१, न्तः विवृतवणीविवरालकारङ्कृतारिकावसानप्रदेदाः त ग, इ, पाठः. 



चतुथौऽङः । १२९ 

खण्डन्दुचडप्रिय ! प्रोढदोदैपैविभ्रान्तमन्थाचटश्षुब्धदुग्धा 
म्बुधिप्रत्थितश्री मुजावह्रीसे्छषसंक्रान्तपीनस्तना भोगपत्रा- 

वरोखाञ्छितोरःस्थट ! स्थूटमुक्ताफटोत्तारहारप्रभामण्डटप्र- 
स्फुरतकण्ठ ! वेकुण्ठ ! भक्तस्य लोकस्य संसारमोहव्छिदं देहि 

न्तान्मग्नमाण्टुतं ठोकानां त्रयं यस्य स तथोक्तः । त्रिसुवनरिपुश्वासो कैटभश्व 
तस्यादृण्ड उद्वणः कण्ठो गर तेत्र स्थितानामस्थ्नां कूटवत् कठिनत्वात् 
कूटः समूहः तत्र स्फुटोन्मा जितस्य दृढतजिनस्योदात्तचक्रस्य उद्वणसुद - 
रनस्य स्फुरजञ्ञ्योतिरेव सवतः प्र्यातमानर्दप्तिव उल्कानामुल्मुकानां 
रतेः उड़ामरः भयङ्करः उदण्डः उद्रणः दोदण्डा बाहूदण्डो यस्य मग- 
वतः स तथोक्तः । खण्डन्दुर्षेन्दुः चूडा कपदः यस्य चूडायां चन्द्रखण्डः 
स खण्डन्दुचूडः तस्य प्रिय इष्टः । अथवा खण्डन्दुचूडः चन्दरा्मोटिः प्रियो 
यस्य स तथोक्तः । प्रकषण ऊढः प्राप्तः दोष्णादर्पो बाहुबररं तेन वि. 
भ्रान्तः परिभ्रमितः मन्थाचला मन्द्रपवेतः तन क्षुन्धाद् विलोलिताद् 
दुग्धाम्बुधेः क्षीरसमुद्रात् प्रास्थितायाः श्रियां भुजा एव व्री पहववह्लित- 
त्वाद् वही तया संश्षः स्वयंग्रह्टपरिष्वज्गः तदानीं मुद्रामुद्धितप्रति- 
मद्रान्यायन सम्यगाक्रान्तपीवरम्तनयाराभागः सवटक्षणपांष्कल्यं तत्र 
स्तनामोगे कारमारकस्त्रिकादिगन्ध्यःः प्रह्किरूपण विरचितपत्रावल्या 
राज्छितमुरःस्थलं यस्य स तथाक्तः । रक्ष्याः प्रसारितक्रुडमकितिपुलकित- 
कृरपहवस्वयंग्रहाश्ष मयसंक्रान्तस्तनतटविरचितचचनाचिहितं विशाठ 

वक्षःस्थलं यस्य भगवतः स तथलथः । स्थूलमुक्ताफठेरत्तारस्यं उत्कटं 
दीप्यमानस्य हारस्य प्रभाया मण्डलन पटलन प्रकर्षेण स्फुरन् कण्ठो यस्य 
स तथोक्तः ! हे वकरुण्ट ! । भक्तस्य लोकस्य भक्तजनस्य अनन्यशरणस्य 

जनस्य । जननमरणगभवासादिटक्षणः ससार एव मादः अज्ञानं तस्य ढे- 
दनशीरं नाश्चकस्वभावं देहि प्रयच्छ बाधस्य ज्ञानस्य उदयमुखत्ति¶ । 

+. भ्रः परिभ्रमणं सवतः पि्राभतालारचक्रवज्जाज्वल्यम।नदोर्मिनिबदहन यद् 

ग, द. पाः. २. 'स्य उच्चकः प्रथुतरस्यदा भ. षा. 

क. 
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बोधोदयं देव ! तुभ्यं नमः। (निर्गमनं नाटयित्वा विलोक्य च) सा- 

धुरयमेवास्माकं निवासोचितो देशः । तदत्रैव स्कन्धावारं 
निवेडायामः । 

(इति निष्कान्तौ |) । 

इति श्रीङृष्णमिश्रविरचिते प्रबाधचन्द्रोदयनाघ्नि 
नाटके विवेकोदययोगो नाम 

चतुर्थोऽङ्कः । 

न~ = ~ - न जनमि मानम १७ न (अ ०७०१ ०७० ~~~ ~~ 

हे ठेव! तुभ्यं नमः प्रहीभावः सदारितिययः । स्कन्धावारं सेनःनि्रेय- 
स्थानम् । निवे्चयामः कल्पयामः ॥ 

इति ध्रीमसकाशर्त थम. वतपज्यपादरदिष्येण गाविन्दागृतभगवता करः? 
नारक्रामरण चनुर्थोऽ्द्भः । 

ए (ता । 0 ^ 

१, र् मवमोवनाव् से-, २. (नमिति यावत् ख.ग. घ. ड. पाठः. 



१४६१ 
अथ पञ्चमोऽङ्कः । 

(#अतःपरं वैराग्योत्पत्तिभविष्यति ।) 

(ततः प्रविहति श्रद्धा ।) 

श्रदा-- (विचिन्त्य) प्रसिदः खस्वयं पन्थाः ! यतः - 

निदेहति कुटमरेषं ज्ञातीनां वेरसम्भवः क्रोधः । 
वनमिव घनपवनाहततसरूबरसङ्कटरसम्भवो दहनः॥ १॥ 
1 शा 7 न (~ >~ ~ 

अथ पञ्चमोऽङ्; | 

~~ ण थ त म पजक प वमान 

एवं तावत् करुणामेत्रीमुरितपेक्षावस्तुषिचारादिपसिन नपछिवृतो 
महामोहविजयाथ वाराणसीं प्रविष्टः परनश्वरानुगरहीतः पुष्करो विवेक इ. 
रयुक्तम् । अधुना तु विपकसम्पत्यनन्तरं ठन्धावसरस्य सकटपुरुपार्थ- 
साधनभूतस्य वैराग्यस्यावत्ति वक्तुं प्रक्रमत इद्यङ्कतावर्थमाह् - अतः 
परभिति । भवेष्यतीति प्रयोगान्मध्ये किबिद् वक्तव्यं विद्यत इति भावः। 

पूर्वमेव विवेकमोहयाव्यतिकरवरृ ्तान्तविविदिषया प्रेषिता देव्या 
विष्णुमक्लया श्रद्धा । सा पुन्दवासुरसद्यरामसद्समरसमनन्तरं समरभुव- 
मभिवतेत इत्याह - ततः प्रविशति अ्रद्धयादिना । 

सङ्घाममुवि पतिते गतापुं जननि दहं द्ूवातिदु खिता पुनर््चैन्य 
दुःख चापठटन किं कदं जनस्रभावः खल्ययमियासानमाश्व.सयन्त्याह - 
प्रसिद्धः खल्वित्यादिना । 

चैस्स्य सम्भवः उतत्तिः। तरुबरयोः सम्यग् घटः सद्धषैः तस्मात् 
सम्भवतीति सद्वटसम्भवः । एवं दावदहनवद् दवं शरदहनोऽपि डठ- 
मसिटं दहर्तत्यथः । १ ॥ 

# मूे भतःपरं वैर'ग्योत्पत्तिर्भविष्यति इति वाक्यं पञ्वमाङ्कादावस्तीति 
व्याख्याग्रन्थभथो ऽवगम्यते । नदं कविवचनन् । 'त्रमुखेन विना एवं स्वानश्यण वक्ष्य. 

माणां पसूचनसम्प्रदायाभावात् । तत॒ एव तद्रधाद्यापि चिन्दया । षष्र्कापकरमेऽप्यवमे§ 

्रष्टम्यम् । 
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(स्तम्) अदो दुवारो दारुणः सोदर्यसनजन्मा रोकानटः, 
यो विवेकजटधाराडातैरपि न मन्दीक्रियते ¦ 
तथाहि - 

धवे ध्वंसो भावी जलनिधिमहीशैटसरिति- 
मतो मृत्योः रीयेत्तणटघुषु का जन्तुषु कथा 

तथाप्युचबैन्धुग्यसन जनितः कोऽपि विषमो 

विवेकप्रान्माथी दहति हदयं सोकदहनः । २ ॥ 

येन तथा क्ररप्रकरतिष्वपि भ्रातृषु कामक्रोधादिषु कथा- 

दोषतां गतेषु, 
निकृन्ततीव भमौणि देहं साषयतीव मे । 

दहतीवान्तरात्मानं क्रूरः शोकाभिसच्छिखः ॥ ३ ॥ 

(विचिन्त्य) आदिष्टास्ि देव्या विष्णुमक्त्या , यथा-- वत्सं ' 

श्रे ! अहमत्र हिसाप्रायममरदशेनपराङ्मुखी ' तेन वाग- 
णसीमुत्स्य साटग्रामाभिधाने भगवतः क्षत्रे काञ्ित्काल- 

मतिवाहथाभि ' त्वं = यथावृत्तं समरवृत्तान्तमागत्य मं 
91 

[1 [1 ~~~ ~ [का वक 
५ = = -=-~-- ~~~: 

ध्रवं ध्वंस इति । चिरकाटस्थाधितेन सम्मताः खलु शैकादय 

स्तेषामपि नाच निश्चितः । अन्यत्र का कथत्यथः । तथापीति । एवं दृष्ट 

धीभत्समपि सेसारमन्यथीकृत्य व्यामाहयत्थयं बान्धवाभिमान इत्यथः ॥२ 

तदेतद् ददीयति- येन तथा शूरेत्यादिना ¦ येन घान्धः 

वामिमानेन । कथारेषतां गतेषु वातोमात्रशरीरषु । 

निदरन्तति छिनत्ति । उच्िखः उदरं जाज्वल्यमानः ॥ ३ ॥ 

आस्तां तावदियं चिन्ता, देवीनियोगानुसारेण खलु मया य तनीय- 
मिति निरूपयन्त्याह श्रद्धा - विचिन्त्य भादिष्टास्मीत्यादिना । 



पञ्चमोऽङः । १४१ 

निवेदयिष्यसीति । तदहं देव्याः सकाशं गत्वा सवेमेतत् 
समरवृत्तान्तमवेदयामि । (पम्यवञोक्य च) इदं तच्चक्र- 
तीथम् ¦ यत्रासो संसारसागरोत्तारतरणिकणंधारो भगवान् 
हरिः स्वयं प्रतिवसति । (प्रणम्य) इयं च महामुनिभिरूप।- 

स्यमाना भगवती विष्णुभक्तिः रन्त्या सह किमपि मन्त्रयते । 
यावदुपसपौमि (इति परशिकरामति ।) 

( ततः प्रविशति विष्णुभक्तः शान्तिश्च ।) 

दान्तिः - देवि ! प्रटचिन्ताकुर्हृदयामिव भगवती. 
माटोकयामि । 

विष्णुभक्तिः-- वत्से ! एतस्मिन् वीरवरक्षये महति मा- 
म्पराये न जानामि बलवता महामोहेनाभियुक्तस्य वत्सविवे- 
कस्य कीरा वृत्तान्त इति, तेन दुःस्थितामिव म हदयम् । 

रजस्तमाभिम्तचित्तानां खलु रहिंसारसाभिनिवे्चः । केवलसात्तिकरूप। 
तु विष्णुभक्तिर्विवेकिभिरुपास्यमाना सालग्रामक्षत्रे वर्तत इत्यर्थ. , इदं 
तचचक्रतीथमिति ¦ यत्र देव्या निवासाय निरूपितं स्थानं पूर्वं तदुच्यते 
तदिति। इदमिति प्रत्यक्षतो दश्यमानं हरिकषेत्रम् । चक्रतीथेमिति । सालग्राम- 
कषेत्रगतगण्डकीसरित्प्रवरपर्सिरसान्द्रसलिठतन्दाहाशयस्तटविशेषः चक्र 
तीथमिद्युच्यते । कणेधाे नाविकः ¦ हरिरिति । सालग्रामक्षत्रव।सी स्वामी 
भजतां पापदरो हपिपूर्तिसूव्यते । यावदुपसर्पामीति । एकान्तमा्रित्य 
शान्त्या सह प्रयोजननिरूपणे क्रियमाणेऽपि सम खवत्तान्तमावेदयि मागता 
खल्वहं, तस्मादुपश्चपामीत्यथः । 

उक्तं तावत् पूवं वाराणसीक्षेत्रं प्रविष्टो विवेक ति, षिष्णुभक्त्या 
च नियुक्ता श्रद्धा समरवृत्तान्तः साकव्येनावेच इति । अधुना तु विषेकः 
किं कृतः({किं व करिष्तीत्याकुरखय्च या विष्णुभक्तिरित्याद - नलः 
प्रविद्ाति विष्णुमक्तिरित्यादिना। 

साम्पराये युद्धे । अभियुक्तस्य सम्बद्धस्य । 
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दान्तिः -- किमत्र विचिन्त्यते । ननु भगवती चेत 
करृतानुप्रहा, तन्नियतमेव राज्ञा विवेकस्य विजय इति जा 
नामि । 

विष्णुभकितिः- वत्से ! 
यद्यप्यभ्युदयः प्रायः प्रमाणाद्वधायत । 
कामं तथापि सुहदामनिषएटाशङ्कि मानसम् ॥ ४ ॥ 

विरोषतश्च श्रदायाश्चिरमनागमन मनास सन्देह- 

मापादयति , 

श्रद्धा- ( उपदख्ल्य › मगवाति ! प्रणमामि ' 

विष्णुभक्तिः -- श्र ! स्वागतम् । 

श्रद्धा- देव्याः प्रसादेन ¦ 

दान्तिः -- अम्ब! प्रणमामि ` 

श्रद्धा ~ पुति! मां परिष्वजस्व । 
कान्तिः --( तथा करोति।) 

श्रद्धा -- वत्से ! देव्या विष्णुभक्तः प्रसादान्मुनिजन- 

चेतःपदं प्राप्नुहि । 
य न्न ~ 

ॐभ्युर्दयः सम्पत् । प्राय इति बाहुत्येनेत्यथः । तथाप्यनिष्टा- 
श्ह्कि मानसमिति । अपायदरशीं खलु स्नेह इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

विच्रोषतश् श्रद्धायाथिरसिति । नैतार्वदेव, अन्यचारङ्का- 
कारणमस्ति । यचसौ जीवति मे वत्सम्तर््यसो श्रद्धा दुतमवास्मत्सकाश- 
भागम्यविदयपिष्यति । तच्च न दृश्यत इति व्याङ्करत्वमित्य्थ॑ः । 

एवं श्रद्धागमनं प्रतीक्ष्य व्यवस्थितायां देन्यामागता श्रद्धेत्याह - 
अद्धा उपखव्यत्यादिना । ____ 

१, बताभ' ख. ष. $, पाठः. 
गपि 

भ मनोः ० कम् ०१५००अअ४ कभ 
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विष्णुभक्तिः -- अथ तत्र कि बृत्तम् । 
श्रद्धा -- यदेव्याः प्रातिक्रूस्यमाचरतःसुचितम् । 

विष्णुभक्तिः-- तद्विस्तरेणावेदय । 
श्रद्धा -- आकणयतु भगव्रती । देग्यामादिकेशवायत- 

नाद्पक्रान्तायामेव किञ्चिदुत्छष्टपाटलिभ्नि भगवति मा- 

स्वति विजयघोषणाहूयमानानेकवरवीरक्हुलतसिहनादव्रधि- 
रितदिगन्ते भ्रवलतरकणंताखस्फाखनोचर्त्समदकरिकुम्भ- 
सिन्दूरसन्ध्यायमानदशदिशि परखयजरधरघ्वानभीषणरवे 

तेषामसमाफ च संनटडे सैन्यपतागरे महायजवितेकेन नेया- 
यिकं द्रीनं दौत्ये ब्रहितम् । गता च तेनोक्तो महामोहः- 

विष्णोरायतनान्यपास्य सरितां कूखान्यरण्यस्थटी 

पुण्याः पुण्यद्रतां मनांसि च मवान् म्टष्ान् जेत् सा- 
[ता | चुगः | 

यत् प्रातिपश््यमाचरतामुधित यगय तत् सम्पादितम् । अन्त्यदश्चा- 
मेव संप्राप्ठो मोहः सपरिकर इत्यथ 

उत्छष्टपाठलिाम्ि परियक्तनिजरागे सवितरि समाहृतप्रमासे । 
सन्ध्योपासनाचावद्यककमेकरणानन्तरमि्यरथः । उक्तविशेषण सेन्यसागरे 
निरिततरभमाणतकेकुरिचयरशतेरन्योन्यकर्दकाटादठे कतुमुद्यक्ते सति 
इश्रवादितया तकैररतया च नैयायिकं द यैनं ताघत् प्रेषितमित्याद - 
नैयायिक दशैनमित्यादिना । तत्र नैयायिफदर्थनं नाम 'दुःखजन्म्रतृत्ति- 
दोषमिथ्याज्ञानानामुत्ततेत्तरापये तदनन्तरापायांदपवर्भः' इति सिद्धान्त- 
रहस्यस्थितिः । एवमूरीकृतराद्धान्तोऽसावतिनिशिततकंडचतकनचुणेपूणमुख- 
मुखप नेयःयिकः प्रेषितो विवेकेनेत्यर्थः । 

विष्णोरिति । यद्यापि व्यापन्चीटस्य सवेगतस्य विष्णोरायतन- 
[णीन म जि 0 पात पिदनानरमयमवमययकिनरणकन २ कोन 

अक = जा 8 । 1 1 

१, श्प्रतपक्चमा कख. घ. पढ 
ठ 
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नो चेत् सन्तु कृपाणदारितभवसपरत्यङ्धाराक्षर- 
दरक्तस्फीतविदीणेवक्त्रविसरत्कटूकारिणः फेरवाः ॥५॥ 

विष्णुभक्तिः -- ततस्ततः । 

श्रद्धा -- ततो देवि! विकटर्लारतटताण्डवितश्रुकु- 
टिना क्रडेन महामोहेन अनुभवत्वस्य दुनेयपारेपाकस्य 
फं विवेकहतक इत्यभिधाय स्वयं पाषण्डागमाः पाषण्ड- 

तकशाखैः सम समराय प्रथमं समु्योजिताः । अत्रान्तरे 
अस्माकमपि सेन्यरिरसि - 
ए 1 न कव" १ ° ० य छ प ह न न 

निर्देशोऽनुपपन्नः, तथापि प्रतिपत्तिसोकर्याथ साटग्रामसवितृमण्डलहृदय 
पुण्डरी काविमुक्तक्षत्रह्मारवतीपुरुषोत्तमायतन एश्वीपञ्मनामदेवदेवेशक्षत्रादि 
स्थानान्याध्रितानि । तेन च नैयापिकन यथादेश्चमादेशमाद।य सत्वरं 
मोदमुपसत्य अरे मोहहतक ! यदि ते जिजीविषा, तद्यत्र न स्थातव्यम् । 
सद्धियान्यायतनान्याश्रितानि तानि त्या नाश्रयणीयानि ` आश्रय शं 
दु्जनानेव । नो चेद स्मत्करपाणधरिव ते शिरस्सारमवगच्छतीत्यतद्राज्ञा वि- 
वेकस्य व चनमित्युक्तो मोह इत्यथः । फेरवाः सृगालः ¦ फटुकारिणः फट् 
इत्यनुकरणशब्दः, तं कुतन्तीत्यथः ॥ ५॥ 

3+नुभवत्वस्य दुनेयपरिपाक्रस्थ फलं वितेकहनक 
इति । अपोरुषेयतया निर्दिष्ठदतागममहावाक्यश्रव ग जनितं शमदमा्- 
नेकसाधनैटुःखनानीयमानत्वाद् दुर्नयं सम्यग् ज्ञानं तस्य परिपाकः नि 
विंचिकित्सतया साक्षात्करणं तःय फर सनिदानाविद्यायनथनिवृत्तिः तमनु- 
भव तवति , स्वयमप्यविद्यामूलो विलयं गच्छेद् इत्यथः । पाषण्डागमा नाम 
बोद्धाद्यागमाः । तत्र बौद्धागमस्तावत् "चेत्यं वन्देत स्वर्गकाम" इत्यादिः 
संसारविषय फलमधिक्रत्य प्रवृत्तः । मोक्षविषयस्तु -- क्षणिकान्यव विज्ञा- 
नानि, प्रत्यभिज्ञा च भ्रान्तिः, सेवेयं ज्वाठेतिवत् । स्थायित्वभ्रमेण रागद्रेषा- 
दिदोषेरत्पाद्यमानेः प्रव्तिफठकेविंषयावे भ्रमे दूषितानि विज्ञानानि । तेषु 
च विभ्रमे & ५कविज्ञानदषरेु सवै क्षणिकं सनं स्वरक्षणं सर्वं दुःखं सरव 
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वेदोपवेदा ङ्पुराणधम- 
रा।खरेतिहासादेभिरुच्छ्ितश्रीः । 

सरस्वती पद्मकरा राराङ्- 

सङ्ाशकान्तः सहसाविरासीत् ॥ ६ ॥ 
= 4 चन 11 क 2 म त 9 श 0 क 7 णि 2. 3 शि 

शून्यमिति चतुर्विधकर्पपरिभावनया परग्रषु विद्ुद्धज्ञानचरमक्षणोदयो 
मोक्ष इति । आहतागमस्त् जीवाजीवा ल्लवसंवरनिजेरबन्धमेोश्षाः सप्त पदाथा 
इत्येवमादिः । तत्र जीवो नाम भोक्ता | अजीवो भोज्यम् । असवः 
इन्द्रियाणि । संवरः समाधिः । निगरस्तप्तशिररोहणादिः । बन्धोऽष्टविषं 
कमे । ज्ञानावरणीय ददोनावरणीयं मोहनीयमान्तरायिकमिति चतवारि 
घातिकर्माणि । ज्ञानावरणीय स्वशान्ञप्रामाण्यप्रतिपत्तिः । ददीनावरणीयं 
परदशनप्रतिपत्तिः । मोदनीयं मथग्रामाण्यम् । अन्तरापिकं स्वददैन- 
सविरोधभानमिति चत्वारि घातिकर्माणि । वेदत्वं नामिकं गात्रिकमायु 
ष्कभिति अघातिकर्माणीति जन्धव्यवस्या ¦ मोक्षततु सतताध्वगमनं ठलोका- 
काश्राप्तिस्यिवमाईतसमयः । ठोकायतिकतन्वस्तु प्रथिव्यादीनि चला 
यव भूतानि तत्वम् । चेतन्यं तु तत्र संयोगविशेषारन्मरशं्तिवदभिव्यञ्यते । 
प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् । नास्ति पराकः । प्रश्चसमवापवर्भः इत्यादिपाषण्डा- 
गमाः प्रवृत्ता इव्यथः । पषण्डानां तर्केऽपि बद्धस्य तावत्-- यत् सत् 
तत् क्षणिके सन्तश्चमी मवा यथा ज्वर इव्यादि । आर्हैतस्यापि - 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादक्तव्यं, स्यादवक्तव्यं, स्यादस्ति वक्त-यं च, 
स्यान्नास्त्यवक्तव्यं च, स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्यं चावक्तत्यं चेत्यवं 
न्यायांपब्ुहितः स्वमनकान्तं वस्तुवाद्धरम्बनरसिदहवदिलयादि स्तकैः । एव- 
माद्यागमतकंशान्ञाद्यपकरण।पबंदिता महामोदाज्ञया समराय सरमसं सन्नद्धाः 
सुगतादय इत्यथः । अत्रान्तरे भस्मत्सेन्यमध्ये । 

वेद। ऋग्वेदादथः । उपवेद स्त्वायुरवे रधनुर्वेदप्रभृतयः । अङ्गानि 
शिक्षा व्याकरणं कल्पा निस्क्तं छन्दो ज्योतिषमिव्येवरूपाणि । पुराणानि 
श्री विष्णुपुशाणप्रभूतीनि । धम ज्ञाणि याङ्वस्क्यमानवममूतीनि। इतिदासो 

१. णिवे" क. पाठः, २, "धविरधमभन', ३. श्रः ब. च, पाठः. ४. 

हमद्चि"' इ पाठः, ५. न्न्य ङ. घ. पटः. 
प 
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विष्णुभक्तिः -- ततस्ततः । 
श्रद्धा -- ततो देवि ! वेष्णवरोवसोरादयो देव्याः सका- 

हामागताः। 

विष्णुभक्तिः -- ततस्ततः । 
श्रद्धा - तदनन्तर च - 

साङ्कयम्यायकणादभाषितमहाभाष्यादिशाखेत्रेता 
स्पूजनन्यायसहस्रबाहुनिवहेरद्योतयन्ती दिशः । 

मीमांसा समरास्सुकाविरभवद मेन्दुकान्तानना 

वाग्देव्याः पुरतसख्रयीत्रिणयना कात्यायनीवापरा ॥ ७॥ 

महाभारतादिः। आदिशब्देन काव्यनाटकादयो गह्यन्ते एभिययक्तैरच्छरत- 
श्री रुपचितप्रमासा सर्वतः प्र्योतमनिय्थः पद्चकरा पड रटे द्रसरसमुन्दर- 

करपल्वेदय्थः । सदसा ततक्षणाःव । आविरासीद् आवन भरथः । एं 

पाषप्डागमेरसत्तकसदिररवे देकम्रमाणेश्च सह सत्तकेरन्यान्यवादकखदकोखा- 

हठ क.५मुद्यते सलप्रतिमादिपरिदारणामितः प्रमाणयुक्यादिकं स्फरथन्ती 

समनुभिधृक्षया सरख † सम्बभूतेयथः । ननु स।गताद्यागमानामपि सर 

स्वतीकूपत्वात् कथमत्रैवाविभोव इति चेत्, सयं, किन्तु पुरुषाधादुप- 

योगितयानेदेतुन्वा्च पाकादि वदुपक्षणीयं स्यादिति न विरोधः॥ & !' 

रै ष्पःदागमाः श्रीपाखतपश्वरात्रेप्रभूतयः । रेवागमाः श्माया- 

्ैभमवकारोत्तरमभृतयः । सौरागमाः सोरतच् निवेद कसोरसंहिताः । आदि- 

शब्देन पर्चप्रश्रेवन्तकतपप्रभृतयः। त एते सवे एव उपादे्यांसञमादायागमाः 
समागता इत्यथः । 

साङ्ख्यं कापिरं दशनम् । न्यायमाक्षपादिकं दानं, चैयायिक- 

मितयर्थ. ¦ कणाद भाषितं वैशेषिकम् । महाभाप्यं व्याकरणशराज्ञम् ¦! आदि. 
शब्देन कौ मारपारस्तमोजव्याकरणादयो गृह्यन्ते । स्फूमैन्न्यायेति । 

सदस्लापिकरणनिर्णीतमास्वरन्यायानां सदक्ता (५, एव बाहवा रसमयः तेषां 
त 

¢ 'रेस्यथः ख. घ, पाः, 
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कान्तिः - अये ! कथं पुनः खमावप्रतिह न्टिनामाग- 

मानां तकौर्णां च समवायः सम्पन्नः । 
शद्धा ~ पुत्रे! 

समानान्वयजातानां परस्परविराधिनाम् । 
परै प्रत्यभिभृतानां प्रसते सङ्गतिः श्रियम् ॥ < ॥ 

तेन वेद॒प्रसृतानां तेषामवान्तरविरोधेऽपि वेदसंरक्षणाय 
नास्तिकेपक्षप्रतिक्षेपणाय च रास्राणां साहित्यमेव । आग- 
मानां त॒ तत्व विचारयतामविरोध एव । तथाहि- 

[7 

निवहः ! दिश इव्यपलक्षणार्थम् । धमीदितत्तत्पदार्थजातं तत्तदज्ञाननिरसमेन 
सवं प्रघोतयन्तीलयथेः । मीमांसा सहीक्रतवि चारणा । धर्मन्दु कान्तानना प्म 
एवेन्दुवत् कान्तमाननं यस्याः सा पर्मेन्दुकान्तानना ¦ तरथीत्रिणयना सवौ. 
थीवभा6कवे र त्रयनेत्रत्यथः । कालयायनीव मुवनकण्टकमूतनुम्भापुरन्रा- 
पणाय प्रवत्ता भक्तजनानुजिषृक्षया गहीतिग्रहा भगवती दुव समर 

सम्भ्रमसमुत्सुका भार्याः पुरतः प्रादृस्यतव्यथः ¦ ७॥ 

ननु निसर्गत एव परस्परविरुदधानां वैशषिकर.रित.त्राणामाथसम- 
वायः कथमिति चोदयति - अये क पु+{^व्यादिना। 

^ परस्परविरोषे हि वयं प्श्वैव ते शतम् । 
परैः सह विरोधे तु वथ प्ात्तरं शतम् ।।"' 

इति न्यायात् प्रसिद्धा खटु ठोके प्रबठ्वेराधे भिथा पिरद्रानामप्यकारि- 
मित्रतेति न्यायावष्टम्भेन उत्तरमाह -- सम, >अयेव्यादिना । प्रसूते 
सङ्गतिः श्रियमिति । स्वान्वयविनारप्राप्तावन्वान्यसमवरायः कार्यिदि 
तनोतीत्यथः ॥ ८ ॥ 

तेन वेदभ्रसूतानाभिति । यथपि अवान्तरकरदं कुता, तथा- 
प्यागमिकत्ात् सवेषामागमाथंसरक्षणस्यावदयापक्षणीयतात् नास्तिक्पक्च- 

0 शषा ए. ० 
पि कणन वन = णि 

१, "वि । यस्माद्व तस्मात् यः क. क. घ. पाटः २. "दृकाटदक्ता' ल, 

घ. पा<ः, 
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ञ्यातिः शान्तमनन्तमदयमजं तत्तद् गुणोन्भीखनाद् 
बरह्मेव्यच्युत इत्युमापतिरिति प्रस्तूयते नैकधा । 

निरसनाय च साङ्गत्यं सन्ञापर्टीतीवयर्थः। नन्वा माथः सर्वेस्तमःप्रकाञ्च- 
षद्विरुद्धतेन स्वीकृतः । तथाहि -- नैयायिकास्तावत् “प्रमाणप्रमेयसंशय- 
प्रयोजनच्ष्टान्तभिद्धान्तावयवतकगिणयवादजल्परितण्डाहेखामासच्छठजाति- 
निग्रहस्थानानि ष,डय पदाथा” इति प्रतिपन्नाः । तेषु च पदार्थबु द्रदश्च- 
पदाथानां प्रमेयमूतानां प्राधान्येन पुरुषाथविरोपिखात् साधम्धैपेधम्येपरि- 
भावनया तत्वज्ञानाद् निःश्रेय्पिगम इति च पर्ण॑याम्बमूवुः। तथा वैरेषि- 
कैरपि द्रव्यगुणकर्मेसामान्यविरेषसमवायाः षडेव पदार्थाः । तेषां चेश्वरानु- 
गृहीतेन साधम्बवेवम्ध॑परिभावनाजनितेन तचज्ञानेनापवगे इति निरणायि । 
साङ्यास्तु -- जाग न्दयकर्बन्द्रियमूततन्मात्रमदामूतमनोहङ्कारमहदमग्यक्त- 
पुरुषा इति पश्च 4९ पिः तत्वानि । प्रकृति पुरुषविवेक वज्ञानेनं च मुक्तिरिसिवं 
व्यवस्थिताः । तथ। भाग वपरपि बापुद्वसङ्कतणप्रवम्नानिर् दल ्षणव्यूह् चतु- 
ष्ट्यं तक्तेमिति परिकिस्प्य वापुदवः परा शक्तेः परमातमनोऽपरथगभूतां तदा- 
त्मकं जगरिव्येवमव।ण । तथ स्वाश्च कयकारणयोगविषिदुःखान्ताः प्रज 

पदाथ; । आत्मा चतन्यम् अज्घानं चन: । परमेश्वरस्तु सकटनियन्ता अन्य 
एव । तेन च भिन्नाभिनं जयत् हत्येवं निचिता: । सौरा अप्यध्यास्ाषि 
देवतभावेन निभक्तसवितजीषय)रमेरबोवकाजमाख्यनन्वमदानाक्पगम्पं सा- 
वितरं त्खनस्यभ्धुपनताः । वैयाकरणानां स्फोरतरिवतं जगत्, परमाथ- 
वस्तु त्फाट एव तस।नति भनीष्। । भनकरणा तु द्रव्यय गंकर्मसामान्य- 
पिशेपशक्तपरतन्त्धनियोय। इय पदाथाः परिज्ट्ताः । द्रव्यगुणकर्म 
स।मान्यात्मकं तत्वचुष्टयमवेति भह्मतम्। इत्येवं विरोधात् कथं साङ्गत्यं 
घटत इति चेत् , तत्राह -- आगमानां तु तत्वमित्य(दिन। । 

अपिर वमेव दशयति - तया!हि जयोति{रत्यादिना । ज्योति. 
गिदवन॑म् । धान्त सत॑।पद्र१२।६११् । अनन्तं द्गस यकाठस्तुपरिच्डेद- 
२५५ । अ&५८५॥१ । सज्(त।५।न जरत तस्व तमद् रकतं अवेश्रारिभद् 

~ वत ०० क -कि-कननकनिक०-० 

१, ननम कग. इ. पाः, २. त ख. पाः, ३, "याः पर्" क. १९;:. 

४. भ्व: त्वासमेव सर्व॑भूतान।मेक एव परमेश्वरः ख. घ. इ. पाठः, ५. णसा 

६. “गसमनवाय।' इ. ५[&:' 
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तैस्तेरेव सदागमः श्र॒तिसखेनीनापथगप्रस्थिते- 
गम्योऽसो जगदीश्वरो जलनिधिवीरां प्रवाहैरिव ॥ ९ ॥ 
विष्णुभक्तिः -- ततस्ततः | 
श्रद्धा -- ततो देवि ! परस्परं करितुरगरथपादातानां 

निरन्तरशरनिकरधारासम्पातोपदर्दितदुर्दिनानां तेषामस्माकं 
च योधानां तुमुरः सम्प्रहारः पावर्तत : तथाहि - 

बहखुरुधिरतोयास्तच्र तत्र स्रवन्त्यो 
निबिड पिशितपङ्काः कङर इावकीणौ 

०० - [कि ए क 

व्यावतयति । अजं जन्मादिषडभावविक्रियारदहितम् । ननु कथं तर्हिं 
ब्रह्मादिभदप्रतिभानमिति चत् , तत्राह -- तत्तदगुणन्मीटनादिति ! एक- 
स्येव परमेश्वरस्य सत्वादस्तस्य तस्य गुणस्योन्मीटनात् प्रविजम्भणाद् 
बहुधा भानमित्यथः । उक्त च --- 

“यः पृथिव्यामितीशोऽसावन्तयामी जगद्गुरूः । 
हरिब्रह्या पिनाकोति बहुधकोऽभिधीयत ॥। 

इति । तच्वव्यवस्था तावदे वं भवतु । एतावता कथे सवागमानां सम्भूय 
तत्रैव तास्यभिति, तत्र,ह - ` लैस्न॑रेत्णदिना । यस्मादेवमकं तकं 
(तेन ?) तस्मात् तैस्तैः वेदाथवदि भेरागभेरज्ञाननिमित्तमिध्याभिनिवेशपरि- 
हरिण प्रयोजनमात्रशरणतया वस्तुत नेरूपकाणामतषाम् 

'च्रयी साङ्ष्यं योगः पश्चुपतिमतं वेणवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 

रुचीनां वैचित्यादजुकुटिठनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥" 

इति न्यायात् सवौगमानामखण्डानन्दे करसत्रह्मण्येव समन्वयः सेत्स्यती- 
त्यमिप्रायः ॥ ९ ॥ 

खवन्यः सरितः । निबिडं निरिछद्र पिशितं मांसमेव पङ्को यासु 
तास्तथोक्ताः । कङ्का गृधाः ङ्गा वठाः तेर्ग्या्ताः ; श्रैदठिताश्च ते 

भजतत त ज कोका 

१, रक्ावदतैग्यो' क. पाट, २. स्वेरवश्ेणी ग्या" ख. पाद 
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शरदकितिविशीर्णो ततङ्गमातङ्गदोर- 
स्खछितरयवि शी गच्छत्रहंसावतंसाः ॥ १० }; 

एवमतिमहति दारुणे सङ्घामे परपक्षविरोधितया पाषण्डा- 
गमेरमरेसरकृतं खोकायतं तन्त्रमन्योन्यसेन्यविमर्विनष्टम् । 
अनन्तरं पाषण्डागमा निमूख्तया सदागमाभेवप्रबाहेण 
पर्यस्ताः । सोगतास्तावत् सिन्धुग'न्धारपारसीकमगधा ङ्गव ङइ- 
कयिङ्गादीन् भ्च्छप्रायान् प्रदेशान् प्रविश्टाः । पषण्डादेग- 
म्बरकापालिकाद्यस्तु पासरबहुटेषु पाञ्चारूमालवाभीरानते- 
सागरानृपेषु निगूढं सञ्चरन्ति । न्यायादुगतया च मीमांस 
या प्रगाढग्रहारजजंरीदरता नास्तिकतकस्तेषामेवागमानामनु- 
पथं भयाताः । 

विशीणीश्च ते उत्तञ्ाश्च मातङ्गश्च दसिनः त एव शैः तेभ्यः दैञेभ्य 
स्खकितरयेभ्यो विगतवेमेभ्यो विश्रीणौनि पतितानि छत्रण्येव हं पवत् सित 
त्वाद्धंसाः त एवावतपतः शेखरमभूगं यापा क्लवन्तीता तस्तपोकाः॥ १०॥ 

अन्योन्यसेन्यविप्रदैर्यिनष्टमिति ¦! अयमर्थः - दे 
एवात्मेति पक्षस्तावदागमिकः कुस्ित एव नश्वरत्वात्, पाषण्डरागभेरपि 
निन्दितः। एवं सर्वरिरस्तव्व(दश्वरणः स्वयभेव विनष्ट शति । निर्ूरतयेति । 
मूठभूतप्रमाणाभावात् सरिसरिसरतरव इव अपौरूेयतया निर्दिष्टसदागम- 
समुद्रसन्दाहिः पयस्ता विनष्टा इत्यथः ¦ कपाञकादय इति । अदि 

देन तदिङ्गग्रहणमन्तरेण त दमौनुष्ठायिनो गह्यन्ते । पामरा असंस्कृत - 
प्राणिनः । ननु पाषण्डानां यद्यप्यागमदोबैत्यं, तथापि तकशुरत्वात् 
तन्निराकरणं कथमिति चेत् तत्राह-- न्यायानुगतयेत्यादिना । अयमयं 
प्माणानुग्रादकः खड तकेः। स चानुग्राहयं रमाणं विना स्वयमेव कबिदथ 
साधयितुं दषयितुं वा न समथः । अनुग्राह्यं प्रमाणे च पाषण्डतकाणां 

ए 1 1 वि ~ न क = क न अ 

१, ्ष्डेरपि, २. रारब इव ग. पाऽः. ३, 'णमयुकमि' ख. च. ठ पाठ 
० - 
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विष्णुभक्तिः -- ततस्ततः; । 
श्रद्धा - ततो वस्तुविचारेण कामो हतः । क्षमया 

कोधपारुष्यहिसादयो निपातिताः । सन्तोषेण लो भतृष्णा- 
देन्यादतेश्युन्यवाक्स्तेयासत्मतिप्रहादयो निगृहीताः। अन- 
सूयया मात्स्यं जितम् । परोत्कषभावनया मदो निषूदितः । 

विष्णुभक्तिः -- (सदम्) साधु साघु सम्पन्नम् । अथ 
महामोहस्य को वृत्तान्तः | 

श्रद्धा-देवि ! महामोदहोऽपि योगोपसर्गेः सह न ज्ञायते 
क्छ निटीनस्तिष्ठ्तीति । 

विष्णुभकरितिः--अस्ति तरिं महाननथेरोषः । परिहर- 
णीयश्चासो । यतः - 
नात्ति । ततः प्रशिथिलमूखास्तकाभासाः प्ररन्यायानुगरदीतवैदिकप्रभाण- 
विरोषे तदागमप्ष्ठमेव प्रतिपधन्त इयथः । 

अथ इन्द्रयुद्धप्रकारः प्रदर्यते- नना वस्तुवेचारेणेत्यादिना । 
'मारितेत्तानमण्डूकपाटितोदरस्निमे । 
क्दिनि स्त्रे सकतरफ्रमः कस्य जायत् ॥'' 

इत्येवमादिप्रकारेण वस्तुतत्वविचारण कामो हतः । निमूित इत्यथः । 
परस्योत्कषैः परोत्कषः, तस्य भावना प्रतिपत्तिः, तथा विद्य।दिनिमित्तमदो 
निवतित । | 

''उपयैपरि पर्यन्तः सवे एव दशरत ।'' 
इति न्यायादित्यथंः । 

योग धित्तसमाधानम् । यीगस्योपसगोः परिपन्थिनः कामकोध- 
लोभमोहमदमात्सर्यांदयः । निटीनः तिरोहितः । 

नतु मोदस्तिरोदितश्चत्तथा तिष्ठतु, को विरोष इति तत्राद-५२- 
हरणीय शेति । यथा खलु अद्रयमानोऽपि ब्रह्मरा्चसः करात्येवानर्थम् , 
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अनादरपरो विद्ानीहमानः स्थिरां श्रियम् । 
अमेः रोषम्रणाच्छेषं शत्रोः शोषं न शोषयेत् ॥ ११ ॥ 

अथ मनसः को बत्तान्तः 

श्रद्धा -- देवि ! तेनापि पुत्रपोत्रादिन्यसनजनेतश्चोका- 
वेगेन जीवोत्सगायाध्यवसितम् । 

विष्णुभक्तिः --(प्मितं कृत्वा) येवे स्यात् , सवे एब वयं 
कृतक्रत्या भवामः । पुरुषश्च परां निढेतिमापधेत । किन्तु 

कुतस्तस्य दुरात्मनो जीवत्यागः । 

श्रद्धा--एषं देव्यां प्रबोधोदयाय गृहीतस ङस्पायामचि- 
रादेव रहारीरेणेव न भविष्यति । 

विष्णाभकरितिः -- तद् भवतु । अस्य वैराग्योत्पत्तये 

व्ैयासिकीं सरस्वतीं बरेषयामः । 
(इति निष्क्रान्ते ।) 

प्रवेशकः । 

अत्रैव नीतिशाक्ञं प्रमाणयति-- अनाद्रयर इति । श्ुद्रोऽयं वराकः किं 
क्रिष्यतीव्येवमवधीरितोऽगन्यादिरपि । स्थिरां चिरकाठस्थायपिनीं भ्रियमनि- 
ष्ठन् नात्पानप्यगन्यादीन् परिशेषयेदित्यथः ॥ ११ ॥ 

स्वकृतव्यसनफलं स्वेनेव भुज्यते, समीचीने जतमित्यभिप्रयिण 
स्मितं करत्वेव्युक्तम् । यद्यवमिस्युरुयत्नसाध्यतां दक्षेयति । कृतकृत्या 
भवामि इति । शान्त्यादयश्वरिताथा इटर्थः । -पुरुषः क्षेत्रज्ञः । प्रेण 
परमानन्दस्वरूपेण परमात्मनेकत्वं प्रामोतीलयथः । किंतिविति । प्रायेण 
पापिष्ठाः पुरुषार्थविरोषिनो न नद्यन्तीलर्थः । अथवा केनोपायेन बाध्यो- 
ऽयमथे इयेवं निरूपयति -- किन्त्वित्यादिना । 

एवं देव्यामिति । देव्याः प्रस्ादादसाध्यं नास्त्येवेत्यः । 
विचिन्त्य वैराग्यमेव साधनमिति निभ्रिसाद -- तद् भबल्वि 

त्यादिना । व्यासेनोक्ता बाणी देयासिकी । 



पञ्बमोऽहः । १५५ 

(ततः परबिश्चति मनः सङ्कल्पश्च ।) 

मनः ~ (सालम्) हा पुत्रकाः! क गताः स्थ | दत्तमे 

प्रतिवचनम् । मोः कुमारकाः | रागद्देषमदमात्सयौदयः! 
परिष्वजध्व माम् । सीदन्ति ममाङ्गानि । हा न कथिद् 
बरद मामनाथ सम्भावयति । क गता असूयादयः कन्यकाः । 

आशातृष्णाहिसादयो वा दनुषाः । अथ ता अपि मन्दभा- 

ग्यस्य मे समकारुमेव दैवहतकेनापदृताः । (सेङ्कव्यम् ) 
` ~ -- -~--~----~~--= ~ ~ ~ वीनि मको १ श [वि ५ “न न ~~ ~~ 

“'मांसखण्डं द्विषा भिन्नमपानोद्वारधूपितम् । 
यदि नान्छाद्यत वश्षम॑क्षिकाणां महोत्सवः ॥ 

तमः शरनिमं च षषबुदबुदसन्निभर् । 
नाशप्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम् ॥ 
ब्राह्णणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते । 
इह शाय महते प्रे्यानन्त्यसुखाय च ॥'' 

7? संसारसारावभासिकां सरस्वतीं प्रेषयामः नियोजयाम ई&- 
लैः | 

प्रवेन्राक इति । अङ्कदयस्यान्ते शेषाथेस्योपसूचनादनुदात्तोक्त्या 
नीषपात्रप्रयोजितः प्रवेदाक इति नाय्यविदः । 

एवं तावदात्मसन्तानविनाशसान्द्रव्यसनसन्दोदक्षागरसम्पातसमुद्वि- 
मम् भग्राप्तरारणम् अन्त्यावस्था गन्तु कृतन्यवसायं तावन्मन इत्युक्तम् । 
इदानीं तस्य वेराग्योत्पततिप्रकारं कथयितुं मनसश्चापल्यं दशयति -- तत 
प्राधिश्राति मन इल्यादिना । 

धृद्धं माभिति। अनादेः संसारस्य साधकं हि मनः । तेनाविद्या- 
नादिसिद्धनिजरूपत्वाद् वृद्धमिदय्थः । स्नुषा पुत्रमायौ । 

१, भ््रमतं ष्ट्वा व' ख. पाठ २. श्वी" ख. ण. पाडः. ३, 'महापमम्" 
प, पाडः, ४, “कां प्ब्नारप्रागराभाकिरा ङ, पाडः. 

४४ 



१५६ परबोधचन्द्रोदये सव्याल्ये 

विसपेति विषाभिवद् दहति सवेममांविध- 
स्तनोति भ्ररावेदनाः कषति सवैकाषं वपुः । 

विलुम्पति विवेकिता हृदि च मोहमुन्मीख्य- 
लहो ग्रसति जीवितं प्रसभमेष रोकञ्वरः ॥ १२॥ 

(इति मूर्तः पतति |) 

सङ्कल्पः -- राजन् ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

मनः-- (समाश्वस्य) कृथं देधीप्रवृत्तिरपि न मामेवमवस्थं 

समाश्वासयति । 
सङ्कल्पः-- (साम) देव ! कुतोऽयापि देवीप्रवृत्तिः। यतः 

श्रुतङुदुम्बन्यसनसज्ञातशोकानरदग्धहुदया हुदयास्फोटं वि- 
नष्टा । 

मनः- हा प्रिये ! क्वापि । दहि मे प्रतिवचनम् । 

नु देवि 
स्वप्रेऽपि देवि ! रमसे न विना मया त्वं 

स्वापे त्वया विरहितो गरतवद् भवामि । 

ूर्रकृतासि विधिदुरुखितैस्तथापि 
जीवयहो तु मन इत्यसवो दुरन्ताः॥ १२॥ 

(पुनमृच्छति ।) 

समा दिधः मर्पमेदकः । कपति पषयति । विलुम्पति विवेकिताम् 
अपमार्टिं बुद्धिमत्ताम् ॥ १२ ॥ 

विधिदुरुचितैः विधिविरसितिः । असवः प्राणाः । दुरन्ता दविः 
नाश्चाः । 

“नहि कथित् क्षणमपि जतु तिष्ठयकभकृत् ।'" 

इति न्यायात् प्रवृत्या बिना नास्त्येव मन इयथः ।॥ १३ ॥ 



पञ्चमो डः । १५७ 

सङ्कल्पः - राजन् | समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
मनः -- (समाश्वस्य) अलमस्माकमतः परं जीवितेन ` 

सङ्कल्प ! चितामारचय । यावदनटप्रकेरेन शोकानटं निवो- 
पयामि । 

(ततः प्रविशति सरश्वती ।) 

सरस्वती -- प्रेषितासि भगवत्या विष्णुभक्त्या, यथा 
सखि ! सरस्वति ! गच्छापलयन्यसनचखिन्नस्य मनसः प्रबोघष- 
नाय । यथा च तस्य वैराग्योतत्तिभवति, तथा यतस्वेति | 
तद् भवतु ततसन्निधिमेवोपसपमि । -उपसृत्य) वत्स ! किमेवं 
विद्कबोऽसि । ननु विदितपूर्वेव भवता भावानामनिलयता ¦ 
भधीतानि च त्रयैतिहासिकान्युपाख्यानानि । तथाहि - 

निवापयामि विनाशयामि । आत्मात्मीयतवेनाध्यस्तपुत्रकरग्रादि- 
वियोगजन्मा श्ोकदहन बात्महत्यामपि व्यवसाययतीत्यथैः । उक्तं च - 

““उपटम्पेरनिष्टस्य चित्तं यदमिहन्यते । 
दुःखात्मा सम्मतः श्वोको मोहरोदनभावकः ॥'' 

| 
विष्णुभक्तिनियोगान्मनोवैमल्यसम्पादनाय पूरवैमेव समागम्यावसरं 

प्रतीक्ष्यावस्थिता सरस्वती देवीनियोगमनुस्मरन्ती मनोग्यवसितं विज्ञायाय- 
मवसर इति प्रवतेत इत्याह - ततः परथिष्ाति सरस्वतीत्यादिना ! 

किमेव विह्कबोऽसीति। “जातस्य हि धुवो मृद्युरि'"ति शाज्ञात् 
निभिता खत्वन्त्यदशा जनिमतः ¦ किञ्च शोकसदक्षेरपि काटग्रदीतानां न 
्रतयाधृत्तिः । भतः फलदयल्यं वेङ्कन्यमिति भावः । इतिदाससम्बन्धीन्युपा- 
स्यानानि एतिहासिकानि - 

'“ चञ्चलं घनमपायि शरीरं योवनं त्रिचतुराणि दिनानि । 
शरेयसे च यशसे च यतध्वं मृष्युरापतति गच्छति काठः ॥'' 

ज भ कि ५ 9 अ । व क द 9 कि ̀  

१, दिजनव्रेयोगास्छेक' ङ. पाः 



१५८ प्रबोधचन्द्रोदये सन्याछ्ये 

भूत्वा कल्पकातायुषोऽम्बुजमुवः सेन्द्राश्च देवासुरा 
मन्वाद्या मुनयो मही जलधयो नष्टाः परं कोटयः। 

मोहः को ऽयमहो महानुदयते खोकस्य रोकावहः 

सिन्धोः फेनसमे गते वपुषि यत् पञ्चात्मके पञ्चताम् ॥१६। 
तद् भावय भावानामनियताम् । निदयानित्यवस्तुद्शिनं 

न स्पृशाति शोकवेगः । यतः 
एकमेव सदा बह्म सलयमन्यद् विकल्पितम् । 
को मोहः कस्तदा शोक एेकात्म्यमनुपदयतः॥ १५॥ 

मनः -- भगवति! शोकावेगदूषिते मनसि विवेकं एव 

मे नावकाशं रभते । 
''यावत् स्वस्थमिद शरीरमरुजं यावच्च द्रे जरा 

यावचेन्द्रियशचक्तिरप्रतिहता यावत् श्यो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयलो महान् 

सन्दीप भवने तु कूपखननं प्रत्युयमः कीष्शचः ॥› 

इत्येवमादीनि सेसारांसारताप्रतिपादकानीत्यथः । 
““्रह्मादीनां शर्खराणि सद्करश्नरीरवत् । 
यतो जिहासितान्येव ' 

इति न्याया्िरकाटवस्थायित्वेन सम्प्रतिपन्नानामपि चतुयुखादीनां 
विदयते क्षयः, अन्यत्र का कथेति कथयितुं तेषां नाहे दशेयति-- तथाहि 
भूत्वेत्यादिना । अम्बुजसुवो जह्माणः। असुरा विरोचनप्रभृतयः । पञ्चात्मकं 
पश्चमूतारम्धे । वपुषि शरीरे । पथ्वतामन्त्यावस्याम् ॥ १४ ॥ 

तत् तस्माद् । भावय चिन्तय । भावानां पदाथौनाम् । 
स्विदानन्दादरयप्रत्यमूपपरिपणंगरहषवस्त्वेव सत्यम् अबाध्यम्। इतरत् 

सर्वं स्वभप्रपश्वरज्जुसपमयतृष्णिकादिवत् कलितं बाध्यमसारमित्यवगन्डत 
कादीनां न काप्यवकाश्च इत्यथः ॥ १५ ॥ 

१, गरागित्यता, क. पाठः, २, (रस्षा क, ग. पाठः. १. यपरि' इ, षाठः, 

0 



पन्बमोशः । १५९ 

सरस्वती -- षस ! स्नेहदोष एषः | प्रसिद्ध एवायमर्थः 
ल्नेहः सवौनर्थप्रमव इति । तथाहि- 

उप्यन्ते विषवद्धिबीजविषमाः केशाः प्रियाख्या नरै- 
स्तेभ्यः स्नेहमया भवन्ति नचिरादज्राभरिगमौङ्कराः । 

येभ्योऽमी रतरः कुकूलहतसुग्दाहं दहन्तः शनै- 
दहं दीभ्राशिखासहस्रशिखरा रोहन्ति रोकद्कमाः ॥ १६॥ 
उप्यन्ते निवौप्यन्ते । सुतादिविषयस्नहनिमित्ता प्रीतिसतयास्या 

येषां षीजानां ते हरकरतात् शाः बुद्धिगुहाक्षत्रे सरोष्यन्तं इत्यथैः । 
विषवत्त्यः श्रङ्ग्यादिविषरतिकांस्तासां बरीजानीव दुःसहाः । ((तेम्बः) 

““पुंसः पृवापर्ीभूता सुखित्वेन व्यवस्थितिः । 
बुद्धेसन्मीरनी गाढं प्रीतित्वेन निगद्यते ॥'" 

ह्येवेविषपरीतिलक्षणङेशभ्यः । सेहो श्दम् । उक्तं च - 
““वस्तुिद्धं प्रति प्राहुरुद्मूतां कारणेः स्वकः । 
सुखावहां च तत्सिद्धौ स्नेहा्यामात्माशिक्रियाम् ॥" 

इति । तन्मयाः तत्स्वह्पाः । वजाभिरशनिददनः । वज्ञाभिगभी अहरा 
येषां ते तथोक्ताः ¦ स्पृष्टिमात्रेण नाशका इत्यथः । कुकूठहुतुगदाहं ॐ 

कूलहूतभुक तुषाभिः । तद्रदान्तरमेव उुटुम्बपोषणसामग्रीसम्पादनचिन्ता- 
व्यसनरूपश्चोकद हनस्तुषपावकवदेदेन्द्रियसङ्खातं दहन् रोदतीत्यर्थः । उक्त 

"'यावतः कुरुते जन: सम्बन्धान् मनसः प्रियान् । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥।'' 

इति । अनवसानशोककान्तारं ्विषटोऽशरणं स्वात्मानं मूरि श्चोचयती- 
स्यथः ॥ १६॥ 
` ५. “का ्धिम्पाकफलवत् दुःसहा, ९. ष्े'ग पादः. ३. श्रीतिमाहु' ड. 
पाहः, ४. ष्टण ख. पाः. ५. "पोऽम्रिः पुटषाकः ष. षाठः, ३. नति न्यायाद् 

अ" ख, पाठः, ७, (रः प्रतायत इत्यथः क. पाठः. 



१६० प्रबोषचन्द्रोदये ष्याल्ये 

भनः ~ देवि ! यप्येवं, तथापि न राक्रोमि शोका- 
नठद्ग्धः प्राणान् धारयिदुम् । साघु सम्पन्न, यदन्तकाले 
त्व तावद् दृष्टापि । 

सरस्वती -- इदं चापरमकृत्यं यदात्महत्याध्यवसाय 
इति । भपिच, अमीषामपकारिणामर्थं कोऽयमत्यावेशो 
भदत । पद्य तकवत् - 

कचिदुपकृतिः *कतामीभिः करता क्रियतेऽथवा 
तब न च भवन्त्येते पुसां सुखाय परिग्रहाः । 

दधति विरहे म्म॑च्छेदं तदर्थमपार्थकं 

तदपि विपुरायासेः सीदन्त्यहो बत जन्तवः ॥ १५॥ 

साधु सम्पक्नभिति । त्वत्सम्योगान्मम महान् प्रसादः सञ्चात 
इत्ययः 

. व तावद् भिक्चुकपादग्रसारणन्यायेनाभिमुख्यमापायेदानीं फरा- 
भावादनुपकारित्वाचेतेषामर्थे नाभिनिवेष््यम् इति बोधयितुमाह-- अपि 
ष्ेत्यादेना । 

उपकाराभावमेव दशेयति -- पद्य तावदित्यादिना । अमीभिः 
कठत्रादिपरिग्रहैः । उपकृतिः उपकारः । *कता न चेत्यन्वयः । भविष्य- 
त्काठे तावलसिगरेः उपकारो न भविष्यतीत्य्थैः । मूतकालेऽपि निरूप्य- 
माणे ङ्के एव परं नोपकृतिरित्याद- ता न चेति । इदानीयुपकाराभावः 
खष्ट एवेत्याह -- क्रियत इति । एवं कालत्रयेऽपि सुखाय न भवन्तीव्ये- 
तावदेव न, दुःखदेतुलं च च्च्यत इत्याह - दधति विरह इटयादिना । 
एवमनर्थहेतुतवं स्पष्टम् । तथापि तदथं पररहपोषणाय श्वत्तिवाणिज्यादि 
विपुकायासैः सीदन्ति जनाः । अहो कष्टं वतेत इत्यथैः ॥ १७ ॥ 

१. ्वस्नादन्म' क. पाठः. २. 'स्वबन्धप्रयो' भ, घ, पाठ (त्तिजीज 

देवन, क, पाडः. 

® कता कमणि इर् । 



पण््यमो$ङकः । १६१ 

भपिच, 
तीणीः पूरणाः कति न सरितो लङ्किताः के न हेला 

नाक्रान्ता वा कति वनभुवः क्ररसञ्चारघोराः | 
पपेरेतेः किमिव दुरितं कारितो नासि कष्टं 

यद् दृष्टास्ते घनमदमषीम्लछानवक्तरा दुरीराः॥ १८॥ 

मनः - देवि ! एवमेतत् । तथापि - 

लाटितानां स्वजातानां हदि सञ्चरतां चिरम् ।' 

प्रामानामिव विच्छेदो ममेच्छेदादरुन्तदः ॥ १९ ॥ 

सरस्वती- वत्स! ममतावासनानिवन्धन्।ऽयं व्यामोहः | 
उक्त च - 

माजीरभक्षिते दुःखं यादशं गृहकुक्कुटे । 
न तादृङ् ममताशून्ये कटविङ्कःऽथ मूषके ॥ २० ॥ 

तत् सवथा स्वानथैबीजस्य ममत्वस्योच्छेदे यत्नः 

कतेग्यः। पदय , 
प्रादुर्भवन्ति वथुषः कति वान कीटा 

यान् यत्नतः खदु तनोरपसारयन्ति । 
~~ --------- न जन 

पापैरेलेरिति । कठत्रादिपरिपरहैरेतेरयव्मपोषणाथं गच्छेति प्रहित 
परे्षामात्मनि धनित्वसम्भावनासमुपजनितदुमदमषीकटुषितकयक्षाणां दु 
प्रोढानाममरे निरठज्जं निजगुणनिवहं निवेचयातिगर्वोच्छरूनं तन्मुखनिम्ब- 
मेवानिमेषनिरक्षिणेन निविष्ट इति यत्, तस्मदेतैरकारितं नास्तीत्य्थः 
| १८ ॥ 

ममतावासनेति । सम्बन्धाध्याससंस्कारापीन इत्यथः 
कलषिङ्कः चरकः ॥ २० ॥ 

१. श्षांधःक, ग्. पाठः. 



१६२ मनोषषन्दरोदये सम्ाख्ये 

मोहः क एष जगतो यदपत्यसंज्ञां 

तेषां विधाय परितोषयति स्वदेहम् ॥ २१ ॥ 

भरन: -- भगवति ! एवम् । तथापि दुरुच्छे्यस्तु ममत्व- 
ग्रन्थिः । तथाहि - 

निरन्तराभ्यासदृदीङ्रतस्य 
न स्नेहसूत्रभ्राथितस्य जन्तोः 

जानामि किञ्चिद् भगवत्युपायं 

ममत्वषाशास्य यतो धिमोक्षः ॥ २२॥ 

सरस्वती - वत्स ! म।वानामनिव्यतामावनमेव ताव- 
न्ममत्वोच्छदस्य प्रथमोपायः। तथापि, 

कति न पितर दाराः पुत्राः पतृव्यपितामहा 

महति वितते संसारेऽरिमन् गतास्तव कोटयः । 
तदिह सुहृदां विदयुत्पातोऽज्बरन् क्षणसङ्गमान् 

सपदि हृदये मृयो भूयो निवेदय सुखो भव ॥ २३ ॥ 
[11 

ममतोच्छेदोपायं दशयति -- पद्य प्रादु भ बम्नीत्यादिना । 
फमिसुतयोः स्वकीयमलजन्यस्वाविशेषादन्यतरात्मीयाभिमाने किमपि कारणं 
नास्तीत्यर्थः । उक्तं च - 

““स्वदहजानस्वपज्ञान् यद्द् दुःखान् त्रिमींस्यजेत् । 
स्वसंज्ञानस्वजांस्तद्रत् सुतसंहान् करर्मीस्त्मेत् ॥'" 

इतरि ॥ २१॥ 
ग्रन्थिः षत्धः । अनादिप्रक्छरटदीकृतत्कात् । 
उपायान्तरमाह - भावानाभमनिल्यतेलयादिना । प्रथमोपायः 

प्रषानं साधनम् । 
कति न पितर इति । विस्तृतेऽस्मिम् संखे 



पश््वमोऽङ्कः । १६३ 

मनः -- भगवति ! तव प्रसादादपास्त एव व्यामोहः । 
किन्तु › 

तव मुखश्ाशधरदीधिति- 

गङ्तेविंमलोपदेशपीयुषैः । 
क्षाछितमपि मे हृदयं 

मखिनं शोकार्भौभिः क्रियते ॥ २४ ॥ 
तदाद्र॑स्य शोकप्रहारस्य मेषजं प्रज्ञापयतु भगवती | 

सरस्वती - वत्स! ननुपदिष्टमेव मुनिभिः; 
अकाण्डपातजातानामाद्वीणां मम॑मेदिनाम् । 
गाटरोकप्रहाराणामचिन्तैव महौषधम् ॥ २५ ॥ 

'भातापितसहस्ाणि पुत्रदारशतानि च: 
इत्यादिशास्ञेण, 

(“जायमानो हरेद् भाया वधमानो हरेद् धनम् । 
म्रियमाणो हरेत् प्राणान् नास्ति पुत्रसमो रिपुः ॥" 

इत्यादिवचनात् । ?) गतागतं कुवेतां मात्रादीनां यस्मादियत्ता नास्ति, तत् 

तस्मादिह विद्युसातोज्ज्वल।न् चश्रलसोदामनीदयुतिवद् दृष्टनष्स्वरुपान् सुह- 
त्सम्बन्धान् हृदि निवेश्य मूयो भूयो मावयितवां सुखी भवेत्यथः ॥ २३ ॥ 

तव प्रसादसठिटसन्दोदः प्रक्षालितमप्यन्तःकरणमात्मापराधात् क- 
लषितमिव भातीत्यथः ॥ २४॥ 
। आद्रेस्थ अभिनवस्य । निरग॑ठं प्रवतैमानस्य परवशदुःखत्रातस्ये- 

व्यथः ॥ 

अकाण्डेति ¦ अविन्तितोपस्थितानाम् । आद्राणां बहरानाम् । 

मममेदिनां म्मच्छिदाम् । गादशोकप्रहाराणां गाढं ढं रोकरक्षणग्रहा- 

राणाम् । अचिन्ता अननुस्मरणमेव । मेषज्यमित्यथः ¦; २५ ॥ 

{` काक. मा५- २, प्लानिक्रैतो भ, ३. प्मेषजमिः क. इ. पाठः, 
॥\ 



१६४ पबोधचनदरोदये सव्याय 

मनः- भगवति ! एवमेतत् । दुवोरं तु चेतः । यतः- 
अप्येतद् वारितं चिन्तासन्तानैरभिभूयते । 
मुहुवौ ताहतेर्विम्बमभरच्छेदेरिवेन्दवम् ॥ २६ ॥ 

सरस्वती -- वत्स | श्रुयतां चेतसोऽयं विकारः । ततः 
कचिच्छान्ते विषये चेतो निवेश्यताम् ¦ 

मनः- तत प्रसीदतु भगवती । कोऽसो शान्तो विषयः । 
सरस्वती - वत्स ! गुह्यमेतत् । तथाप्यातोनामुपदेशे 

न दोषः | 
नित्य स्मरन् जखदनीखमरुदारहार- 

केयुरकुण्डलकिरीटधरं हरिं वा । 
ग्रीष्मे सुशीतमिव वारि निरस्तरोकं 

ब्रह्य प्रपद्य भज निवृतिमात्मनीनाम् ॥ २७ ॥ 
~~~ "~~~ == 

्वमेतदिति। 
बाह्यपरिग्रहनिमित्तदुःखस्य एवं साध्यत्वं भवतु । किन्तु चित्तस्य 

नियमनं न शक्यत इत्याद - अप्येतद्वारितामिलयादिना । वस्तुततत्व- 
विचारादिना वारितं निरुदमपि कुटुम्बचिन्तादिये प्रगत्मत इत्यथः ।॥२६॥ 

कचिच्छान्ते विषयं इति । सर्वसंसारधमविनिभक्तं शान्ते व- 
स्तुन्येकाग्रतासम्पादनमन्तःकरणविक्षेपे निरुणद्धीत्य्थः ॥ 

एवं प्रत्यक्प्रावण्यरक्षणाधिकारमापाचोपदे्टयुपक्रमते -- तथा- 
प्थातानामभित्यादिना । धनिनां बुद्धिमतां गुरुशुश्रुष णपराणामातोनां 
चार्थित्वसामथ्येविद्रताशाछिनामत्राधिकारादुपदेशो युज्यत इत्यथः । 

त्र प्रथमं तावदधिकारितारतम्यापेक्षया सगुणं वस्तुपास्यत्वेन दश्च 
यती - नित्याभति । नित्यं निरन्तरम् । स्मरन् चिन्तयन् । उक्कृष्ट- 
हाराचाभरणालस्छृतं हरिम् । वाशब्दात् सवोभरणसुन्दरम॑द्रिजापतिं वे- 
त्यथः ¦ एवं सगुणव्रह्मोपासनापसिक्वकषायस्य कमग्राप्ं निगशणत्रद्मोपासनं 

( क या कयेव पी 

न 

१, भमगजाः? च. पाडः, 



पभ्चमोऽहः । १६५ 

मनः -- (विचिन्त्य सोच्छ्वासम्) सर्वथा त्रातोऽस्मि भग- 
वत्या । (इति पादयोः पतति ।) 

सरस्वती -- वत्स ! सम्प्रति उपदेरसदिष्णु ते इवयं 
जातम् । अत एतदपरमप्युष्यते - 

वरां प्राप्ते मृत्योः पितरि तनये वा सुहृदि वा 
शुचा सन्तप्यन्ते भ्ररामुदरताडं जडधियः । 

~= 0 त स 

दश्चेयति - ग्रीष्म इत्यादिना । ग्रीप्मे घर्मकाठे । खरतरमिदहिराकैरणनिकु- 
रुम्बनिपातनिदग्धनिजदेदस्य यथा जाहवीशिशिरतरसरिठावगादनेन नि- 
वतिः, एवं निरस्तनिसिरदुःखं निरतिशयानन्द रूपं च ब्रह्मस्वरूपं प्रति 
पद्यावगम्यात्मनीन।म् आस्महितां प्रत्यगात्मस्वरूपेण वतमानीं निरतिं भज 
सेवस्वेत्यथः ॥ २७ ॥ 

सो च्छवाससिति। अरोषसंसारानथत्रातं प्रात्सारयन्तीं वाणीमेता- 
वन्तं काठं किमिति नाश्रोषं, येनान्थव्रातः समनुभूत इत्यनुतापं दशेयती- 
त्यथः । उक्तं च- 

“शयत्र त्वस्येति साटोपां कृत्स्द्रेतनिषेधिनीम् । 
प्रोत्सास्यन्तीं संसारं मय्यश्रौषं न रि श्रुतम् (१) ॥' 

इति ॥ 

यद्यपि पूव॑मुपदिष्टमेव सगुणनिगणरूपेणोपास्यं ब्म, किन्तु न तद - 
धिरोहति बुद्धिफरुकम् । अधिकारिणः खटूत्ादयन्ति प्रभितिं वचनानि । 
प्रमितिजनको वेदः इति टि न्यायविदः । सम्प्रति गुरूपसन्नत्वादुपदेशपात्रं 
हृदयमिव्येतदाह--सभ्प्रतीत्यादिना । यस्मदिवभधिकारित्वसम्पादनमपे- 

षितं, तस्मादधिकारितासामग्रीपोष्कस्यसम्पादनायेदधुच्यत इत्याह -- भतं 
एतदिति । अपरम् अन्तरङ्गसाधनत्वादु कृष्टं सापनमिति शेषः । 

१, नांप्रख.ग. पाटः. २, नो! ४. पाठः. ३. “ङ्धिवख्म् |, ४, 

"नि | सम्प्रति" ख, ग, पाडः. 



१६१ पमोधचन्ोदये सभ्याख्ये 

` असारे संसारे विरसपरिणामे तु विदुषां 
वियोगो वैराग्यं द्रटयति वितन्वन् दामसुखम्॥ २८॥ 

(ततः प्रविश्षति वैराग्यम् |) 

वैराग्यम् -- (विचिन्त्य) 

अल्लाक्षीन्नवनीरखनीरजदलखोपान्तातिसूकष्मायत- 

त्वङ्मात्रान्तरितामिषं यदि वयपुर्नेतत् प्रजानां प्रतिः 
प्रलयग्रक्षरदसलरविस्रपिहितम्रासग्रहं गह्णतो 

गृ्ध्वाङ्वृकांस्तनो निपततः को वा कथं वारयेत्॥२९॥ 

जडधियः अविवेकिनः । विदुषां विवेकिनां तु कठत्रादिपरिप्रहस्य 
ममत्वेनोपार्जितस्य वियोगः विष्टेषः कालत्रयेऽपि दुःखनिदानमेवेतदिति 
निरूपणेन दढतरविरक्तिदारा शमसुखं सम्पादयतीत्यथः ॥ २८ ॥ 

यस्मादेवं विवेकिनां वेतृष्ण्यमेव सवंस्मात् , अतो विवेकसामग्यां 
सत्यां स्वयमेव वेराग्यं भवतीत्याह -- ननः प्रविद्रानि वैराग्यमिति! 
वैराग्यं निर्वेदः । उक्तं च- 

“असिद्धे कचिदाविष्टे सर्वस्मादपि वस्तुनः । 
व्यावृत्तिर्दोषदर्दित्वाद् बुद्ध्नर्वेद उच्यते ॥" 

इति । . 
` वैराम्यस्वरूपं दशैयति- विचिन्त्येत्यादिना । वगिन्दरियतिरोदहितं 

पथा भवति तथा यदि नास्लाक्षीत् न सृष्टवानित्यन्वयः। तरिं श्चतक्षमि- 
तान्तस्बान्ता ध्वांक्षादयो जक्षन्प्येवेत्यथः । अतः, 

““मांसास्थिपूयविण्मूत्रमञ्जाघकस्ायुसंहतो । 
देहे चेत् प्रीतिमाप्नोति भवित्ता नरकेऽपि तत् ॥' 

एति न्यायादशेषनरकवदतिकदमर एवायं देह इत्यमिप्रायः ॥ २९ ॥ 

१, भमित्यादिना । वै' ख. ग. पाऽः. २. शीलत्वात्' ल. घ. पाठः. ३, 

(तदेष द्” क. इ. प्राठः, ४. शक्षान्त' इ. पाठः, 



पञ्चमोऽङ्कः । १६७ 
अपिष्व, 

सदा छोटा लक्ष्मीविषयजरसाः प्रान्तविरसा 
विषद्वेहं देहो महदपि धनं भूरि निधनम् । 

गुरुः कोको खोकाः सततमबलानथबहुरा 
तथाप्यस्मिन् घोरे पथे बत रता नात्मनि रताः ॥ ३०॥ 

सरस्वती- वःप ! एतद् वैराग्यं त्वामुपस्थितम् । तदे- 
तत् सम्मक्रय | 

एवं क्षरीरनेःसा्य प्रतिपाधाधुना मोगसाधनविषयनिस्सारतां दशी- 
यति -- आपेचेति । सदा ठारा क्ष्मीः अतिचञ्चला । न 
क्षण्॑प्यकत्र सवसतीत्य्थः । विषय।सुभवाऽजाता रसाः प्रतिविरेषाः । 
प्रान्ते अवसाने विरसाः दुःखकरः । भोगसाधनंत्वेन सम्मतवनितादिदेहो- 
ऽप्यापदां नेखयः। धनमपि राज चोरादि भिर्विनाक्षषहुटम् । नयु तवेकस्ये- 
वैतदिति चेत् तत्राद-गुरूः शोक इ।ते । सप्तस्वपि ठोकेषु निरूप्यमाणेषु 
ब्रह्मादेतृणपयन्तप्राणिनां शोक एव गुरभूयानेत्यथः । अबला योषित् । 
अनर्थबहुटा अनथंस्वस्पेवेत्य्थः । तथापीति । एवमनुभूयमाने सत्यप्यनर्थ- 
व्रति निसगेसिद्धपरमानन्दम्रत्यगास्मानमङ्केश्रस्यमपि मनाङ् न वान्छति । 
अदो कष्टं वतत इत्यथः । उक्तं च - 

''लष्यात्मादिपदार्थेभ्या विविक्तं स्वात्मनि स्थितम् । 
तन्न पयत्यदो कष्टं दोभाम्यं दुष्टचेतसाम् ॥ 
प्रसयक्षगाोचरं देवं छाकं चातिप्रमादिनम् । 
दृष्टवा श्रुतिः शिरस्ताडमनुक्रंशति दुःखिता ॥ 
प्रल्यक्षतममप्येनं वितमस्कं स्वयं स्वतः । 
अहो कष्टं न परश्यान्त कं यामः शरणं वयम् ॥" 

इति ॥ १० ॥ 
एतदं वैराग्यं त्वासुषस्थित भिति । निरङ्कुशं तव सारवत्रिक- 

१, भाच्रमः, २. शनब' ख. च, पाट , (सवैङोकेष्वपि जि, इ, पाड 

क. प्रहन् न घ, पाडः. 

५ <~ 



१६८ परबोधवन्द्रोदये सम्याख्ये 

मनः -- क्वासि पुत्रकं ! । 

त्ैराग्यम् -- (उपष्त्य) अहं भो ! अभिवादये । 

मनः- वत्स ! जातमात्रेण त्वया त्यक्तोऽस्मि । परिष्व- 

लस्व माम् । 

वैराग्यम् -- (तथा करोति) । 
भनः-- वत्स ! त्रदरौनात् प्रशान्तो मे रोकवेगः | 

वैराग्यम् -- तात ! कोऽत्र सोकावकाशः । यतः, 

पान्थानामिव वत्मेनि क्षितिरुहां नद्यामिव स्रोतसां 
मेघानामिव पुष्करे जलनिधौ सांयात्रिकाणामिव । 

संयोगः पितृमातुबन्धुतनयस्नातृप्रियाणां यदा 

सिद्धो दूरवियोग एव विदुषां शोकोदयः कस्तदा ॥ 
-----~---- -------~~---- [1 = = ~~न ~~~ 

्राग्यमुतयन्नमित्य्थः । तत् तस्मात् । एतद् वैराग्यम् । सम्भावय सम्यग् 
भावय । अचश्चरतया दामेव सम्पादयेत्यथेः ॥ 
। जातमान्नेणेति । मदुन्यापारासदिष्णुना त्वया परित्यक्तोऽहमि- 

त्यथः ॥ 
लात कोऽच्र श्रोकावकाश्ा इति । अस्थाने महान् सम्भ्रम 

एवायित्यथः ॥ 
धस्थानतामेव स्थापयति-यलः पान्थानामित्यादिना । पुष्करे 

ष्योक्नि । सांयात्रिकाणां पोतवणिजाम् । द्रवियोग एवेति । अव्यर्थ नि- 
भितवियोग एव पित्रादिसंयोग इत्यथः । तदुक्तम् - 

“योगा विप्रयोगान्ताः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
क्षयान्ता निचयाः स्वे मरणान्तं च जीवितम् ॥ 

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद् भूतसमागमः ॥'' 

भनन् 
[पिपि

ष णि रि. 

१, भां महायात्रिकणां पो" इ. पाठः. 



पञ्चमोऽङ्कः । १ ६। 

मनः -- (सानन्दम् ) देवि ! एवमेतत् , यदाह् वत्सः । 
सम्प्रति हि- 

नायस्ता नवयौवना मधुकरव्याहारिणस्ते द्रुमाः 
प्रोन्मीटन्नवमद्धिकासुरभया मन्दास्त एवानिखाः | 

अद्योदात्तविवेकमाजिततमस्तोमन्यीकं पुन- 
स्तानेतान् सगतुष्णिकाणेवःयःप्रायान् मनः प्यति 

[॥ ३२॥ 

सरस्वती -- वत्स ! यद्यप्येवं, तथापि गृहिणा मुहतैम- 
प्यनाश्रमधमिणा न भवितव्यम् । तद्यत्र ति निवृत्तिर 
ते सहधमेचारिणी । 

मनः -- (सलञ्जम) यदादिशति देवी । 
9 भजा कक व्ल [1 = 

इति । थतो विवेकिनां शोकगन्धस्याप्यवकाशाभावात् कुडुम्बपिन्तापरिहारे 
णास्मिन् ससरे वान्तोदन इव निर्वदेन भाव्यमिति भावः॥ ३१॥ 

सम्प्रति स्वाधीनविवेकादिफठभनुसन्दषाति ` - सम्प्र टीलया- 
दिना । नास्ता इति । भोगसाधनतेन पूर्वमू्ङता वनितादयः ¦ अच 
इदानीम् । उदात्त उत्को विवेकः तेन माजितं विशोधितं तमसां स्तम 

स्तमस्तोमः पुञ्जे तदेव व्य्टीकम् अनृतम्। अथवा व्यटीकमिति तिरोधायक्ं 
मलमुच्यते । सम्यच्प्राजितमरं यन्मनस्तदिदम् । तानेतान् विषयान 
त्कल्पान् १९यतीत्यथः ॥ ३२ ॥ 

सलन्नमिति। पूर्व प्रवृत्यां पक्चपातप्रणयप्रसङ्गनाज्ञानिना मया अ- 

बधीरिता धर्मपल्यपि सेयं निवृत्तिरित्यातमापराधनिरूपणेन सन्नातरज्जा- 

भरनम्रकन्धर इयथः 

१, ममित्यथेः, ख. घ. पाठः, २. “इदानीं स्वा' ह. पाठः. ३. 'यमिदखा' 

ख, च, पढ, 

ए काववकाकयकतकककवा काक 1 

॥ 4 



१७० अरबोधचन्द्रोदये सम्बास्ये 

सरस्वती - शमदमसन्तोषादयश्च पुत्रास्तवामुपचरन्तु। 
यमनियमादयश्चामालयाः । विवेकोऽपि त्वदनुग्रहादुपनिषदेव्या 
सह योवराज्यमनुभवतु ¦ एताश्च भैत्यादयश्चतस्रो भगिन्यो 
भगवत्या विष्णुभक्त्या तव प्रसादनाय प्रहितास्ताः सप्रसाद- 
मनुमानय । 

मनः -- यदादिरति देवी ¦! मूध्नि निवेदिताः सवी 
एवाज्ञाः । (इति सदहषे पदयोः पतति ।) 

सरस्वती -- यमनियमादयश्चामात्याः सादरमायुष्मता 
दरषटव्याः ¦ एतैरेव सहायुप्मान् माम्नाज्यमनुतिष्ठतु । त्वयि च 
स्वारभ्यमापन्ने क्षेत्रज्ञोऽपि स्वां प्रकृतिमापत्स्यते। यतः- 

क {1 ~ 9 ता श) ----~---- ~ न न = ~ कि सका = क 

शमः अन्तःकरणोपदामः । दमो नाम बदिष्करणोपहयमः । सन्तोषो 
नाम सम्जताटम्प्रत्ययत्वम् । उक्तं च - 

''यदच्छालामतो नियमटं पसो भवेदिति । 
या धीस्तामृषयः प्राहुः सन्तोषं सुखलक्षणम् ।।'' 

आदिशब्देन तपःस्वाध्यायादयो गृह्यन्ते । वेरम्यानन्तरमाितात् 
पत्राः । शमदमादयस्त्वामुपचरन्तु परिचिरन्त्वित्यथः । यमादयस्त्वारादुपकार- 
कत्वादमात्यवदमात्याः । मोक्षराज्याभिषेकम्रापतः पूर्वरूपत्वाद् विवेक एव 
युवराज इत्यथः ॥ 

यमनियमादय इत्यादिञ्न्देन प्रत्याहारादयो गृषयन्ते । एतै. 
रिति । आ मोक्षादवश्याुष्ठेया एवैत इत्यथः । सम्राडभावः साप्राज्य- 
मपराधीनतयात्मविषय एवावस्थितिः । तव स्वास्थ्यात् लाभान्तरमप्यस्ती- 
त्याह- कषत्रहञोऽपीति । स्वां प्रकृतिं निस्गसिद्धपरमात्मस्वरूपमेष भवतीः 
त्यथः । 

[कि 
+ -अ-- ~~~ - ~ (भक) ~ 1 नि 

१, 'व्यमेदील्य' ड. पाठः. 



ˆ पव््वमोऽङ्ः | १७१ 

त्वत्सङ्गाच्छाश्चतोऽपि प्रमवखयजरोपप्ुतो बुदिृत्ति- 
ष्वेको नानेव देवो रविरिव जख्धेवीचिषु व्यस्तमूतिः । 

तुष्णीमारम्बसे चेत् कथमपि वितता वत्स ! संहत्य बृत्ती- 
मात्यादरशे भ्रसन्ने रविरिव सहजानन्दसान्द्रस्तदात्मा 

|॥ ३२ ॥ 
तद् भवतु । ज्ञातीनासुदककृत्याय नदीमवतरामः । 

मनः -- यदाज्ञापयति देवी । 

(इति निष्कान्ताः सर्वे ।) 

इति श्रीकृष्णामिश्रयतिविरचिने प्रबोधचन्द्रोदये 
वेराम्यप्रादुमीवा नाम पञ्चमोऽङ्कः ॥ 

तं ज भ भजन 6 प 

निजरूपग्रापिमेव दरीयति - त्वत्यङ्काहितव्यादिना । यथैकोऽ- 
प्यादित्योऽनेकवीचीतरङ्गषटवटोकूपतटाकनद नदीसरः तमुद्रायपाधिरतस - 
ठिकसम्बन्धादनेकवद् 'वभाव्यत, एवं त्वत्सम्बन्धादखण्डकरपस्वस्पोः 
ऽपि परमात्मा बुद्धिवृद्युपा मदसम्बन्धध्यस्तमूतिंविमिन्ननिजशूप इव क- 
ल्पितः । त्वं चेत् कथमपि 

““उत्सेक उदपेयेदरत् कुशाग्रेणेकनिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्रद् मवेदपरिखदतः ॥'' 

(ति न्यायाद् बहिरङ्गत्वमपहाय प्रत्यश्घरात्रशरणतया चञ्चलं वतेसे चेत् , तद्चै- 
परमपि परमात्मा अशचेषानथविनिथुक्तः पररिपूर्णपरमानन्दब्रहयेव स्यादिव्यर्थः॥ 

इति श्रीमसप्रकाशतीथभगवत्पूज्यपादरिष्येण गोविन्दामून- 
भगवता कृते नारशाभरणे पथमोऽटरः ॥ 

^ भण नयनम 

१, ^किमतमे', २. न्भाद्विभिनमूरतिष्येखखनिज" &. प्राठः. 

> क 



१०२ परबोधचन्द्रादये सम्याल्ये 

अथ ष्ठोऽङः । 

(अतः प्रं जीबन्मुक्तिर्मविष्यति ।) 

(ततः प्रविशति शान्तिः|) 

शान्तिः - आदिष्टास्मि महाराजबिवेकेन । यथा वत्ते! 
विदितमेव भवत्या किर - 

अस्तं गतेषु तनयेषु निरीनमोहे 
वैराग्यभाजि मनसि प्रशमं प्रपन्ने । 

एवं तावत् 
“मन एव मनुष्याणां कारणे बन्धमोक्षयोः । 
न्धस्य विषयासंगि मुक्तेर्निविंषयं मनः ॥ 

इति न्यायेन विवेकादिसदकृतवेराग्यशालिमनःप्रसादसम्प्राप्योऽसौ पङ 
पार्थः इत्यनन्तरातीताङ्कशिरसि निर्दिष्टम् । अधुना तु सम्यगज्ञानोदैय- 
समय एव शरीरपात इत्यङ्गीकारे परषाथप्राप्तिसाधनसम्यग्ज्ञानप्रकाश्च - 
काञ्च चार्थादीनामभावगप्रसस्गात्, तदनङ्गीकारे च जगदान्ध्यप्रसङ्कद् 
दग्धपटन्यायेन बाधितानुव्रस्या वा प्रयुक्तशरवज्जीवन्मुक्तिप्रतिपादकञ्चा- 
ज्ञाणां च मूयसां सम्भवात् तदवषटम्भेनानुभवानुसारेण च जीवन्मुक्तः 
कोऽप्यस्तीयमिप्रायेण उत्तरप्रषट्टकतात्यमाद -- अतः परं जीवन्सु- 
किलिभेविष्यतीति । 

उक्तं तावत् ““मानिन्याशिरविप्रयोगजनितासूयकृलाया भेदि". 
ह्यत्र शान्याद्नुनीतोपनिषदेवीसम्प्रयोगाद् विवेकस्यावस्थात्रयनिर्युक्ततुरी- 
यग्रह्याकारसम्यगृज्ञानदिवाकरोऽविद्यातमःपटटषस्मरः समुदयमासादयिष्य- 
तीति । तत्राधुना शान्त्यादेरानुकूट्येन उपनिषत्सङ्गमाद् विद्य त्पतिप्रकारं 
वक्तुमुपक्रमते -- नतः प्रविकालि च्रार्तिरित्यादिना। 

महाराजविवेकस्यादेशयप्रकारमेवानुसन्धत्ते - यथा वत्स ॒शटा- 
दिना । 

भस्तं नाञ्चम् । तनयेषु कामक्रोषादिषु । निठीनमोहे प्रच्छन्नतया 
९. भसक्तैः मु" घ.पाठः. २. (तथा ख. छ. पाठः. ३. ^त्पादनस" क. 

श. ९. च. पाठः, ४. वठ् । दग्धः ख. घ. पठः. 



बषठोऽहः । १७३ 

छेरोषु पञ्चसु गतेषु रामं समीहा 
तत्वावबोधमभितः पुरुषस्तनोति ॥ १ ॥ 

तद् भवती त्वरिततरं देवीमुपनिषदमनुनीय मत्स 
काडामानयतिति । (विरोक्य सदरषम्) एषाम्बा सहषै कछ्िमपि 
मन्श्रयन्ती इत एवाभिवतेते । 

(ततः प्रविशति श्रद्धा ।) 

श्रद्धा - अये, अदय खलु चिरेण राजकुटमवलोकय 
पीयूषेणेव रोचने पूरणे । 

असतां निग्रहो यत्र सन्तः पूश्यांः रामादयः ¦ 
आराध्यते जगत्स्वामी वद्येरदेवानुजीविभिः ॥ २ 

। + १ ० कि 13" स ---= ~= -~--न ~न 

वतमाने सति। मनसि च प्रशान्ते ¦ डरोष्वविद्यास्मितारागद्रषाभिनिवेशरक्च- 
णेषु शमं गतेषु । अधुना पुरुषः क्षेत्रज्ञः । तत्वावमोषमितः तच्वज्ञानस्थ 
साधनमभितः सभरतो दिरमनिष्य सम्यगीहां कुर्वन् वतत इव्यथः ॥ १॥ 

तद्भवतीति । तस्मात् सानुनयमानेया मन्मानिनीदर्थः। यथा 
रन्ध्रान्वेषी मेादोऽस्मान् नाभिभवेत् , तथा यतनीयमिदयथेः । एवं विवेक- 
नियोगादुपनिषद मानेतुं प्रस्थिता शान्तिमागंमध्ये विवेकानयनाय पुरुष- 

प्रेषितां गच्छन्तीं श्रद्धां ददरेलयाह - विलोक्येत्यदिना । 

अद्य खल्विति , राजकुखमिद्युपठक्षणम् । सकठग्रपन्चविठखयेन 
तदधिष्ठानतया गम्यमानमद्वितीयमात्ानमारक्ष्य लोचने श्रुतिस्प्रतिक्षणे 
नेत्रे कृतार्थे इति । राज्ञः सकाश्चं गत्वा तमवजोक्य ठोचने पर्णे कतार 
मविष्यत इत्यथः | 

राजकुललक्षणमाह -- असतसिति । असतां मोहादीनाश् ` 
वश्यरप्रमादिमितिन्रियेः । अनुजीविभिः राज्यवर्तिभिः आत्मोपजीविभिः 
ओत्रादिभिरिन्दरियः प्रशान्तैः पूज्यत इत्यथः ॥ २॥ 

१, शज्या ममा हेति मुदितपार 
षि 



१७४ परथोषवन्दरोदये सम्याख्ये 

शान्तिः ~ (उप्त्य) अम्ब ! क मन्त्रयन्ती क प्रस्थ 
तासि । 

श्रद्धा ~ (अये अधेत्यादि पठति ।) 

शान्तिः -- अथ मनसि कीटश्ची स्वामिनः पुरुषस्य प्र 
बृत्तिः । 

श्रद्धा - यादशी वध्यस्य निभ्राह्यस्य च मवति । 

शान्तिः - तव क स्वाम्येव साम्राञ्यमटङ्रिष्यति । 

भरद्धा -- एवमेतत् , यद्यात्मानं प्रतिक्षधत्ते ¦ ततो देवः 

स्वरार सम्राड वा भवति। 

किं मन्त्रयन्तीति । प्रदनस्यात्तरमाह - भये अय्येत्यादि षठ 
तीति । पुसुषाज्ञया विवेकमाराकयितं गमिष्यत इयथः 

लतः प्रविद्ठाति शान्तिरिति । थथवा बहुटविषयेषु साततिकेषु 
च विषयेष्विदेवं परापररूपवेराग्यं पपिपर्णमित्यक्तम् ! अधुना सत्वोन्मेष 
रूपस्ममापिदुखादीनामपि परमानन्द प्रप्तिपयिपन्थित्वेन तेष्वपि विरक्तत्वात् 
स्वयमेव सवेव्यापारोपशमरूपा शानिः प्रवतैत इत्याह -- ततः प्रधि- 
काति शान्तिरिति । सद्यादि पठतीति । अयं भावः -- सम्प्रति 
निखिठनिगमप्रामाण्यं निर्भितमतोऽहमपि चरितार्थति । 

न॒नु यचेवं प्रामाण्यं प्रतिष्ठिते, तहिं पएरुषन्यापारः साकल्येन सुसं- 

वेद्य इति पृच्छति - अथेति ॥ 
वध्यस्य वधादैस्य : निग्रा्णस्य निगठबन्धयोम्यस्य । तादक् 

हृतमित्ययेः ॥ 
यथात्मानं प्रतिसन्घत्ते इति। प्रत्यङ्प्रवणताप्रणयपरवसचशयेत् , 

तर्हिं अयं स्वराद् । यस्यान्यो राजा नास्ति, स्वयमेव च राजा यः, ख 
स्वराहित्यथैः । परपपूणीखण्डबद्रूपेणात्मदुतिषन्दोहैः सवैतो देदीप्यमानः 
प्बराहित्य्थः । बान्दस्ववधारणे । 



वठोऽङ्कः । १७५ 

शान्तिः -- अथ देवस्य मायायां कीटशोऽनुग्रहः । 
धद्धा - ननु निग्रह इति वक्तव्ये कथमनुग्रहः शाक्यते 

क्तुम् । देवोऽपि हि सवौनथैवीजमियं माया सवथा नि- 
प्रा्येति मन्यते । 

हान्तिः- ययेवं कुतस्त्हीदानी राजकुटस्य स्थितिः। 

भद्धा -- श्रृणु वत्से! 

निद्यानित्यविचारणा प्रणयिनी वैराग्यमेके सहत 
सन्मित्राणि यमादयः शदमप्रायाः सखायो मताः 

निवि क 2 2 

नन्वनादिभवपरम्परापरिलालिता खलिियं माया, अतो दुस्त्यजा , 
कथमेनां त्यक्ष्यति पर्ष इत्यमिप्रायेण पृच्छति -- भथ देवस्य माया- 
यामिति ॥ 

ननु निग्रह इति । यस्मान्मामवाध्नित्याप्यन्थंत्रातमेवानभिजाता 
निरन्तरमापादयति, अतः समूरमेनामन्मूल्य सुखीभवामीत्यभिप्रायो देवस्य । 
अतस्त्वच्चोयमपि अनुपपन्नमि्यथः ॥ 

पुरुषोद्यमस्तावदेवं मवतु, किन्तु विवेकाधीना एव खलु फटग्रापिः। 
अतो विवेकायानुकूल्यं कथमिति मन्वाना एृच्छति ` - ययेवं कुतस्वर्ही- 
लयादिना ॥ 

सवथा तावत् 
'“सम्बोधनीय एवासो सुपो राजेव वन्दिभिः" 

ति न्यायादस्माभिरयमात्मा सम्यगज्ञानसम्पादनेन प्रबोध्य स्वाराज्येऽ 
मिषेक्तन्य इति कृतन्यवसाय एव राजा विवेक इत्याह --- यणु षत्से 
इलेवमादिना । प्रणयिनी भाया । वैराग्यमेकं प्रानं सुहृत् प्रद्यु 
पकारनिरपक्षतयोपकारपरमित्यथैः । सम्पदविपत्छपि तुल्यस्नेदाः सन्त 
सम्मित्राणि यमादयः । आदिशब्देन नियमादयो गृह्यन्ते । श्रमदम- 
[0 > 9 मकण ७9, निक ~ ~ ~ ष्णी म 

१. श्डाभिजातमनभि' ग. पाट 
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मेञ्यायाः परिचारिकाः सहचरी नित्यं मुय॒क्षा बरा- 
दुष्ठेद्या रिपवश्च मोहममतासङ्कल्पसङ्गादयः ॥ ३ ॥ 

शान्तिः -- अथ धमं स्वामिनः कीट राः प्रणयः । 
भद्धा -- पुति! वैराग्यसनिकषात प्रभति जितान्तमिहा- 

मुश्रफटमोगविरस एव स्वामी । तेन, 
स नरकादिव पापफटखाद्भय भजति पुण्यफलादपि नाहिनः। 

इति समुञक्ितकामसमन्वयं छुदतकमं कथञ्चन मन्यते ॥४॥ 

प्रायाः सन्तप्रभतयः । सखायोऽवियुक्तगतयः । मेन्याद्याः मत्रीकर् 
गायुदितेपिष्षात्रभूतयः । परिचारिकाः धान्यः । मुमुश्चा मोक्षच्छा । सद- 
चरी समानात्मभ्रतिपत्िशी। । छात् प्रसद्य । एतावन्तं काठं - 
तापराधजाटठमारक्ष्य तदनुसारेण कारागरद ददं बद्ध्वा निप्पीड्यालक्त- 
क्रसवत् प्राणरससंग्रहणनोन्मूडयितन्या मदहाम।दादय इत्येवं कृतन्यव- 
साया विवेकादय इत्यथः ॥ ३ ॥ | 

एवविधस्यापि मोततृत्वाभिनिवेरेन कतृत्वा्ारोपणेन करियायाम- 
भिनिवेशोऽस्ति नवेति मन्वाना च्छति -- अथ धर्मं स्वाभिन इत्या- 

दन। । १.३ ^~ ४8 प्र भ्र ® (~ 

यैराग्यसान्निकेषात् पश्वेति । 
"ब्रह्मादीनां शरीराणि श्वसूकरशरीरवत् । 
यतो जिहासितान्येव तस्माद्र्मऽपि पाष्मगीः ॥+' 

इति न्यायाद षभव द्धभस्याप्युप॑क्षणीयतवं मोक्षविरोपितवाविरेषादिति मन्यते 
पुरुषः । तेनेति वैराग्यबाहूल्यदतुनेत्यथः । 

यद्येवं काम्यप्रतिषिद्धयार्मेक्षविशेषित्वात् परित्यागो भवतु, नित्यस्य 
तु विदितत्वात् परिलयागोऽनुपपन्न इत्याशङ्गचाद -- खुकरतक५ति । 
छर्दितान्न इव ब्रष्ठलोकपयन्तमागेषु विरक्तत्वात्ं कर्प्रयोजनामाबाव् , 

यद्यपि कर्मणां साकल्येन परित्यागः प्राप्तः, तथापि गदमेभित्वात् कथम्च- 
नानास्थमेव स्वके कुवन् वतैत इत्यथेः॥ ४ ॥ 

| ) (कमाय, 9 ६. "ट्" भर पाड ढे ह '्बाद् कथश्चनाः व. चर प्राद्र 



षष्ठोऽङ्कः । १७७ 

किन्त्वसौ प्रत्यक्मवणतां स्वामिनो विचिन्त्य छतं 
कतैव्यमिवात्मानं मत्वा स्वयमेव धर्मः छथब्धापारोऽभूत् । 

शान्तिः -- अथ यानुपसगोन् गृहीता महामोहो नि- 
दीय स्थितस्तेषां को वृत्तान्तः । 

भरद्धा -- पुत्रि ! तथा दुरवस्थां गतेनापि महामोदहतकेन 
स्वामिनः प्रोचनाय मधुमत्या विद्यया सहोपसगौः प्रेषिताः। 

अयमाभभ्रायः -- यदयेतेष्वासक्तः स्वामी विवेकः उपनि \चि- 

न्तामपि न करिष्यतीति । 

ननु तिं “कमणा वध्यते जन्तुः" इति न्यायात् तदवस्थ एव 
न्व दत्याराङ्कयाद -- किन्त्वित्यादिना । 

““प्रत्यकप्रवणतां बुद्धः कमाण्युदाद्य शुद्धितः । 
कृतार्थान्यस्तमावान्ति प्रावरृडन्त घना इव ॥'' 

इति न्यायाद् षहिरद्ग परिहारेण प्रत्यगास्मायुसन्धानाभिमुख्यमापा् धमः 
स्वयमेव विटयं प्राप्त इत्यथः \, 

एव तावत् पूणेदुरुपायप्राऽय पृष्कठापकरणापददित एव पुरुष ३त्य- 
भाणि । अघुना 

^“भ्रेयांति बहु विष्नानि भवन्ति मटनार्माप । 
प्रमादिनो बहिधित्ताः पिशुनाः कटदह्युकाः ॥ 
संन्यासिनोऽपि द्दयन्त दवसन्दुूपतारायःः 1" 

इति न्यायात् पमरप्राणिपरिग्रहीतोऽपि निर्वीर्यो मादः किमस्नरागान 
वेति मन्वाना पृच्छति शान्तिः -- अथ धाशुपकषगानित्यादिना । 

तथा दुरवस्थां गतेनेति । कष्टतरा दशां गतेनापि । प्ररोचनाय 
चित्तविलोभनाथम्। दरमेखलादिग्रन्थप्रिद्धा मन्दमतिप्रक्षोभणार्थे तवैन्रजा- 
लिकाथप्रका्यपटीयसी विया मधुमतीति मण्यते। अथवा मुनीति भोग 
मूमिभीष्यते । योगदाक्षप्रसिद्धा योगाम्यास्षपरिपाकद्चका काचन दश्च 
परमानन्द र्पत्वान्मधुमतीत्यमिधीयते । तया सद योगोपस्गौः प्रत्यू- 
हनिवहाः अणिमावेश्वर्यव्याजाः । अथवा ठयविक्षेपकषायसमाधिसुखामि- 

१, भ्येम्। मारमेखणाः ग, ष, पाठः. २, “परत्वा' ग. पाठः, 

4 
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शान्तिः ~ ततस्ततः । 
श्रद्धा -- ततस्तया सह तेर्ग॑त्वा कापि स्वामिन देन्द्र- 

जालिकी विद्योपदरिता । तथाहि, 

शब्दानेष श्वृणोति योजनरातादाविभवन्ति स्वत- 
स्तास्ता वेद्पुराणभारतकथास्तकाद्यो वाङ्मया; । 

ग्रथ्नाति स्वयमिच्छया शुचिपदेः शास्राणि काव्यानि वा 
टाकान् श्राम्यति परयति स्फुटस्चो रत्नस्थटीर्भैरवीः 

|॥ ५॥ 

मघुमतीं च भमिमापन्नः स्थानाभिमानिनीभिर्देवता- 

भिरुपच्छन्यते । ना इदहदोपविदयताम् । नात्र जन्मम॒त्यू 

ठाषा योगान्तरायाः । ख्यः सुषुप्तम् । विक्षपो मनोराज्यादकरणम् 
कषायो नाम विक्षिप्तस्यापि चित्त्य ध्ययायास्थिरतानिभमित्तं पापम् । 
समापिसमयसुखाभिलाषोऽपि पुरूषाथविरोषीलयते यागान्तराया इलः । 

भथवा । प्रतिमाश्नवणादयः प्रव्यूहाः : तथाचाहुः 
““प्रतिभाश्रवणो दैवो अमावतै तथापरे 

पञ्चैते योगिनां योगविध्नाय न॑रकोदयाः ॥'' 
इति । विवेकमुपनिषदं च प्रस्मरति पुरुष इयथः । 

कापीति । अविचारितरमणीयेय्थः । 
ररवीः मेरुसम्बन्धिनीः ॥ ५॥ 
एवं तावदुपसगाणां बिप्ररम्भकलतप्रकारः प्रादि ` अधुना मघु- 

मतीविलाभनभ्रकारं दरयति ` यधुप्तीं च भूभिसियादिना । 
मधुमतीं भागोपकरणवतीं मोगमूमिमिति यावत् । आपन्नः प्राप्तः । उपा- 
सकः पुरुष इति शेषः । स्थानाभिमानिनीभिः पष्करभोगोपंसम्पन्नदिमव- 
सृष्ठारिस्थानाभिमानिनीभिः विद्याधरगन्धर्वभुजक्ग चारणादिदेवताभिः उप- 

~ -------~ ~ ~ = न ~~ जनका 0 ॥ ष ----~~ ---~ ~~~ ---~-* 

१. भ'कदुरो'क्- ग. पाठः, २. `पकरणस' क. पाठः, 
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कअलुपाधिरमणीयोऽयं देशः ¦ एष त्वामुपस्थितो विविधवि- 

खासलावण्यपुण्यमयो मङ्गखाथेव्यग्रपाणिः प्रणयपेशखो विचा- 
धरीजनः । तदेहि, यतोऽत्र - 

कनकसिकतिरखस्थखाः स्लवन्तीः 

पृथुजघनाः कमलानना बरोरूः . 

मरकतदरूकोमला वनाी- 

मज निजपुण्यजितांश्च सवेभोगान् । ६ ॥ 

शान्तिः -- ततस्ततः । 

श्रद्धा -- पुत्रि! तदाकण्यै भायया छाध्यमेतदित्यु- 
क्तम् । मनसा चानुमोदितम् । सङ्कल्पेन प्रोत्साहितम् । 
स्वामी सम्प्रति सनिमच्रपथमिवापन्नः ; 

शान्तिः -- (सखेदं) हा धिक् हा धिक् : पुनरपि तामेव 
ससारवागुरामपि पतितः स्वामी । 
भज न > ० 

ष्छन्यते प्रतायते । उपच्छन्दनप्रकारमव दय ५ति- मौ :टोपविर्यतामित्या 
दिना । भनुपाधीति । उपाधिमन्तरेण निसगसुन्दरोऽयं देश यर्थः ॥ 

प्रखन्नीः सरितः । उपासकानां बुद्धिलाघवपरीक्षणाय प्रव्यूहमेराः 
समुत्तिष्ठन्ती त्यथः । उक्तच - 

„वासुदेवे मतियैस्य जपदोमार्भनादिषु । 
तस्यान्तरायो मत्रेय । देवेन्द्रत्वादिकं फठम् ॥ 

इति ॥ & ॥ 
प्रोत्सादितं सन्नाहितम् ॥ 

संसारवाणुरा ससार एव वागुराश्वद्गबन्ध | सघार्यन््रजा- 
ठकमिति यावत् ॥ 

(ज् क ज रि । 1 कि) ह  _ १ ए ` क 2 1 त 9 1 1 ता 

१ वैमनोयः रु. ङ. पाः 



१८० पबोधचन्द्रोदये सब्याणूये 

श्रद्धा -- नखलु नखलु । 
शान्तिः -- ततस्ततः । 
श्रद्धा - ततः पाश्चवतिना तकण तान् सर्वान् कोधा- 

वेशकषायितनयनमाखोक्याभिदहितः स्वामी । स्वामिन्! 

किमेवमेभिर्विषयामिषग्रासयष्वुभिरास्थानीधूर्तबकैः पुनरपि 
तेष्वेव विषनविषयाङ्कारेषु निपायमानमात्मानं नावतुध्यसे । 
नतु भोः, 

भवसागरतारणाय यासो 
चिराद् योगतरीरत्वयाशध्रिता । 

अधुना परिमुच्य तां मदात 

कथमङ्कारनदीं विगाहुसे ॥ ७ ॥ 
न ~ = +~ ~~ ५ (१ | 

ज ज ज मा-क क क ० ००७०० ----* +न कक ~ ¬ 

एवं तावदनेकजन्माजितसुकृतसश्रयनेश्वरप्रसादादारादुपकारकेष्व- 
भिहोत्रादिषु, सन्निपदयोापकारकेपु च रशमादिषु वेराग्यान्तष्वन्तरङ्गसाषनेषु 
गोपाटकनियागाद् अयमधिकारी व्यापतवान् इयभाणे ¦ अधुना ती 
रतया पराक्त प्रपि तज्निरसनाय गोपाठनाभिहत इलाह -- पाभ्वेव- 
लिमेति । अभिधानप्रकारमवावेदयति -- सःमिन् ! किभ॑भिस्त्यादिना । 
एभिरेव प्रदरितविषयपक्षपातिभिरिन्द्रियारातिभिः । आस्थानी राजधानी ! 
तत्र स्वामिप्रयोजनमनवेक्षय स्वम्रयोजनपराः आस्थानीधूतास्त एव बकवद् 
निभयमेवात्मभरत्वाद् बकाः तेः । खश्चमत्रेण नाश्चकरत्वाद् विषया अ. 
क्गाराः तेषवियथः । 

भवसागरेति । भवः संसारः सागरवद् दुरुत्तरत्वात् सागरः । 
तस्योहछह्ननाय । सुचिरादनेकजन्मार्जितपुण्यनिवैः कथविदीश्वर्रस।दठन्ध- 
योग एव संसारसमुद्र तरणसाधनत्वात् तरीः तां विहाय विषयाभिःख्यमनु- 
पपन्नमित्यथः । अस्य खलु दुर्निरूपस्य संसारस्यायं स्वभावः । यद् 
बदियुखानां तमोषां संसारः बन्धनमेव सन्तनोति । प्रत्यस्म्वणानां तु 
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शान्तिः -- ततस्ततः । 

भद्धा -- ततस्तद् चनमाकण्यं स्वस्ति विषयेभ्य इत्य- 
भिधायावधीरिता मधुमती । 

शान्तिः -- साघु साघु । इदानी क्व प्रस्थिता भवती । 
श्रद्धा -- आदिष्टाहं स्वामिना यथा विवेकं ॒द्ष्ुमि- 

च्छामीति 

शान्तिः -- तत् त्वरतां भवती । 

श्रद्धा - तदहं राजसनिध प्रस्थिता | 

शान्तिः - अहमपि महाराजनोपनिषदमानेतुमादिष्टा । 

तद् भवतु, स्वामिनियोगं सम्पादयावः । 
(इति निष्कान्ते ।) 

प्रेश्कः 

मरक्षमपीत्यतो न कदाचिदपि बाद्िरत्वं यथा भवति तथा निह्षणेन 
भाव्यमिति भावः । उक्तं च -- 

प्रत्यग्ट्यां विमोक्षाय ससाराय परार्द्शाम् । 
अपामागटतवाय विरसद्धफटदा नृणाम् ॥' 

इति । ७ ५ 

स्वस्मि भिथवभ्य इति । यं कच्चित् कामुकमासाच तद्विखो- 
भनाय यथेष्टं गम्यतामिलनुज्ञा दत्तत्यथः ॥ 

आस्तां तावदिये चिन्ता । अधुना किं व्यवसितं भवत्येति पृच्छ- 
ति- इदान क भस्थिता मसनीति। 

एवं तावद् विमेकभकाडं प्रेषिता पुरुषेण श्रद्धद्युक्तम् । श्दानीं 
“नासूचितस्य प्रवशः' इति न्यायाद् उक्तविशेषणोऽथ पुरुषः स्वयं प्रवतत 
जानक = ५ जनयक ~ ०५ जक 1 क भि 1 , स [+ 

१. `"भवितन्य५' ष. पाडः, २, दाय विरेभित यः ग. पाड; 
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( ततः प्रवि्ाति पुरुषः 

पुरुषः -- (विचिन्त्य सदषम्) अहो माहात्म्य देव्या विष्णु- 
भक्तेः । यत्मसादान्मया, 

तीर्णाः कामहोमेयः परिहता भीमा ममत्वश्रमाः 
शान्ता मित्रकठत्रबन्धुमकरग्राहग्रहम्नन्थयः । 

क्रोधौवीभरिरपाङ्तो विधरितास्तृष्णाठताविस्तराः 
पारेतीरमवाप्तकल्पमधुना संसारवाराननिषेः ॥ ८ ॥ 

(ततः प्रविश्चत्युपनिषच्छान्तिश्च ।) 

उपनिषत् -- सखि! कथं तथा निरनुकोशस्य स्वा- 
मिनो मुखमाखोकयिष्यामि, यनाहमितरजनयोषेव सुचिरमे- 
काकिनी परित्यक्ता ¦ 

शान्तिः - देवि ! कथं तथाविधविपत्पतितो देव उपा- 
छम्यते । 

उपनिषत् - सखि! न दृष्टा स्या मे तादृशी अवस्था; 
येनैवं वीषि ! श्रणु - 

बाहोभेभ्ना दलितमणयः श्रेणयः कङ्कणानां 
चुडारत्नग्रहनिकरतिभिदूषितः केशपाशा 

 -जम र जा- 1 क -=न-न- ~ शत च की ५५० सा ण मनक 

इत्याह - बतः प्रविद्धाति पुरूष इति ॥ 

आओवोभ्निमैडवायमुखाभिः। अवाप्तकसमिति । विवेकेन सहोपनि- 
वदागमनमेव केवरमपेकषितमित्यथः ॥ ८ ॥ 

निरनक्रोश्रास्य अनुकम्पारहितस्य । इतरजनयोषा असंस्कृतज- 

नेवनिता ॥ 
यूडारत्नं शिरोमूषणमणिः । स्वयंप्रकाश्चसान्द्रानन्दपरमाथेर्षणं 

एलं भया सततठाछितं मद्धनमित्यथः । तस्य प्रहरणं स्वमतानुसारेणान्य- 
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कैः #नीहं हतविधिवलादीहिता दुविदग्धै- 
दांसीकर्त सपदि दुरिनैदूरसंस्थे विवेके ॥ ९ ॥ 

रान्ति: -- सवमेतन्महामोहस्य दवैखतितम् । नात्र 
देवस्यापराधः । तेन हि तथा मनः कामादि दारेण प्रबोधयता 

त्वत्तो द्रीदरता विवेकः ¦ एतद्रेव च कृटख्रीणां नैस- 
मिक रीटं यद् विपन्म्नस्य स्वामिनः समयप्रतीक्षणमिति । 
तदेहि, दरौनन प्रयालटापेन च सम्भाव्य दवम् । सम्प्त्य- 

पहता विदहिषः ¦ सम्पूणास्त मनोरथाः । 
उपनिषत् -सखि ! मप्रयागच्छन्ती वत्सया गीतयाहं 

रहस्य॒क्ता यथा--मा स्वामी च पुरुषस्त्रया यथाप्रदनमु- 
त्तरेण सम्भावयितव्यः यथा प्रबोधोत्पत्तिभविष्यतीति । तव् 
कथं गुरूणामध्यक्षं धा्टयेमवटम्बिष्ये 

~ ५ १०० "~~~ मभ ज ७ = 

धीकृत्यानयनम् : तेन निकरृतयंः दुष्टाः तार्किकादयः तैः दूपितः बषिस्- 

द्वाथकल्पनयान्यथीक्रत इत्यथः ` कैः कैरिति ! # बहूना, सर्वैरपि 
पापिषठिः स्वमतानु गुण्येनाहमाकृटी कतेत्यथः। कशपाद्च इति वाक्यसमदस्त- 
त्वमस्यादिः । ९ ॥, 

न॒ खल्वयं विवेकापराधः ¦ किन्तु मोदविरपितमित्याश्वासयति 
शान्तिः -- सषपनदिटयादिना । मोदविरुपितत्मेव ददीयति -- तेन 

हि तथेति । तेन महामोहन । तथा अञ्ुचिनिचयनिर्भितयोपिदारिविष- 
येषु रमणीयत्वादिसम्भावनयेत्यथैः । किञ्च, आमिजाव्यमात्मनो विद्यमानं 
ज्ञीस्वभावानुवतनेन न प्रस्मतव्यमिलयाह - एतदेव चस्यादिना । उत्त- 
मन्ञियाः सर्वावस्थातोऽपि पतिर्पास्य एवेति भावः ॥ 

भवतु तर्हिं । किन्तु त्वया सहागन्तुमुदयक्तां मामारक्षय मत्सुता मग- 
वीता रहसि कथिदथ समर्थितवरतीदयह-सचखि ¦ सम्प्रनीिलादिना। 
तदेव ददैयति यथा --- मतेत्यादिना । “नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयादि'"ति 

१. भ्य; तैः ष. पाटः २. भ्ये; । न खद्ध' कृ. ग. १६ हाद्य" ग. पाठः 
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शान्तिः ~ देवि ! अविचारणीयमेतद् भगवलया वा. 
क्यम् । अयमेव चार्थो देव्या भगवत्या विष्णुभक्त्या विवे 

कस्वाभिने निरुक्तः । तदेहि, सम्भावय दरौनेन मतोरमादि- 
पुरुषं च । 

उपनिषत् - यथा वदति प्रियसखी । (इति परिक्रामति) 
(ततः प्रविध्चति राजा श्रद्धा च ।) 

राजा - अयि वत्से! अपि द्रक्ष्यति शान्तिः भिया- 

मुपनिषदम् । 
श्रद्धा - देव ! ग्रदीतोदेशेव सान्तिगता । कथं तांन 

द्रक्ष्यति । 
राजा --- कथमिव । 

श्रद्धा -- देव ! प्रागेव कथितमेतद् देव्या विष्णुभक्त्या 
~~~ ~~~ = "न ५ [7 १) 

न्यायात् प्रश्रोत्तरप्रदानादेव फटसिद्धिरिति भावः । अध्यक्षं समक्षम् ॥ 
सत्यमेवमेतत् । तदाकुतं तं न विचारणीयमित्याह -- आशि 

व्ारणोयःर्ति । निरूप्यमाणे सति प्ररनोत्तरत्वनेव वाक्यप्रवृत्तिः, न 

पुनरन्यथेति नियमोऽस्ति । किन्तु यथा यथा परुषार्थो भवति, तथा तथा 
धोधनीयमिला कूतम् , भ" वद्ीतायास्तव च तथा स्वभाव इति भावः ॥ 

गरहीतोदेरोवेति । सवथा तामनेष्यामीति निरिचितसङ्कत्पा सा 
गतत्यथेः ॥ 

ननु न तस्या वाताप्याकर्ण्यते, तत् कथमनेष्यतीति पृच्छति - 
कथमिवेति । 

तद् विष्णुभक्त्येव समावेदितयुपनिषन्िवासस्थानं ज्ञातेव शात्ति- 
गैतेयाह - देव भ्रागे वेत्यादिना । अवेदनप्रकारमेवास्य दरईयति- 

१ तु न विवेचनीयमि' क. ग. घ. पाठः. २ ` भ्येऽपि प्र्नोत्तर यति भैव 

भाक्यप्रवृतिः न पुनरन्यथेति न नियमोऽस्ति" ष. पठः. ३. '्वामीति' ग. पाठः. 



षठोऽङ्ः । १८५ 
यथा मन्दराभिधाने शैले विष्णोराथतने देव्या गीतया 
सह तकंविद्याभयादनुपविष्टेति । 

राजा - कथं पुनस्तकवियामयम् । 

श्रद्धा -- देव ! तमेतमर्थं सेव प्रस्तोष्यति । तदागच्छतु 
देवः । एष स्वामी त्वदागमनमेवानुध्यायन् विविक्ते वतते । 

राजा -- (उपदवय) स्वामिन् ! अभिवादये । 

पुरुषः - वरस ! कमविरुदोऽय समुदाचारः । यतो 
ज्ञानव्रद्धतया भवानेवास्माकमुपदेशदानेन पितृभावमापन्नः | 

ङतः - 
पुरा हि धमाष्वनि नष्टसंज्ञा 

देवास्तमथं तनयानपृच्छन् । 
ए १ ए [गरि 

यथा मन्द्राभिधान इत्यादिना । असि किर दण्डकारण्ये प्रणीता नाम 
संसेषितसज्जना कापि नदी । तस्याः परिसराटङ्कारमूतै मन्दरनामपेय 
पर्वते भीशाङ्गपणेरभंगवतः पुरुपेात्तमस्यायतनं सुतया सह गतिया ता 
काणां केवरटुस्तर्कधूटिधूसरसन्तस्ता तत्र समनुप्रविश्य तेत इत्यथैः ॥ 

प्रस्तोप्यति कथ।यघ्यति । एष स्वामा क्ष्रज्ञः ॥ 

कमचिरुद्धो ऽय सिति । यद्यपि बुराणत्वाद् वयेवृद्धोऽहं, 
थापि °विद्वान् सर्वत्र पूञ्यते' इति न्यायाद् ज्ञानशरीरासादकलवेन पितृ 
त्वाच्च भवत एव गुस्त्वमित्यथः । 

किश्वोपदेष्टगुरुतव एराणादिपु प्रतिद्धमियाई -- शुनः पुरा - 
त्यादिना । पुरा हि परमे्ठिपुत्रत।द् युतिमत्च!दू दक्षावा देवाः पितरं 
परमेष्ठिनमवधी्यान्यं देवम्य॑जन् युमक्षवः सन्तः । तदसदमानेन पित्रा 
्भ्यातास्ते सपदि प्रुष्टष।दितच्वस्छतथोऽमवन् । ततस्तु ते तमेव 
खिन्नायाः पितरं प्रजापतिमेव शरणं गताः । प्रजापतिः पुनः पुत्राण 
रणति प्रक्ष्य प्रमूतप्रसादः परक्षावानिदमुवाच -हे बत्पाः ! यूवभ्विष्वा 

1 पी षिणो) 0० 

9 याजयनेः च, पाड 

द 



१८६ प्रबोधचन्द्रोदये सव्याख्ये 

ज्ञानेन सम्यक् परिगृह्य ते वै 
तान् पुत्रकाः! सश्रण॒तेत्यवोचन् ॥ १० ॥ 

तद् भवान् पितृतेनास्माखु वत॑तामित्येषर एव धमः | 

शान्तिः - एष देवि ! देवेन सह स्वामी विविक्ते व - 
तेते । तदुपसपैतु देवी । 

उपनिषत् --~- (उपसपति ।) 

शान्तिः-- स्वामिन्! एषोपनिषदेवी पादवन्दनायागता | 
पुरुषः -- नखलु नखलु । यतो मातेयमस्माकं त्वा 

वबोधोदयन । तदेषेवास्माकं नमस्या । अथवा, 

अनुग्रहविधौ देव्या मातुश्च महदन्तरम् । 
माता गाढ निबध्नाति बन्धे देवी निङ्खन्तति॥ ११॥ 

उपनिषत् -- (विवेकमवरोक्य नमस्य दूरे समुपविशति । 

पुरुषः -- अम्ब ! कथ्यताम् । क्व भवलया नीता एते 
दिवसाः । 

तादिपितृगणान् स्वसुतान् प्राप्य धर्माध्वनि नष्ठसंज्ञाः धर्मस्वरूपपरि- 
ज्ञानरदिताः तेषामुपद्$न ध्मस्वरूपं साकस्येनावगच्छत इति प्रजापति. 
नोक्ता दक्षाचा देवाः प्रा्तपमेसन्देदाः स्वतनयान् अग्निप्वात्तादीन् पितृन् 
तमर्थं सन्दिग्धधमीदिस्वरूपमपृच्छन् विचारितवन्तः । ते तु पुनः पितरः 
शास्नाथज्ञानेन यथावत् परिग्रद्य सम्यगवगम्य । तान् दक्षादीन् हे पुत्रकाः 
संश्रणुत सम्यक् श्रूयताम् इत्यवे चन् उक्तवन्तः । इव्यवं ज्ञानोपदे गुरुत 
प्रसिद्धमित्यथेः ॥ १० ॥ 

अनुग्रह विधाविति । असारश्ुङ्करोणितारन्धशरीरस्य मातुरपि 

तावद् बन्दनीयत्व प्रसिद्धं , रे किमु वक्तव्यं निरतिश्चयपुरषार्थप्रसान- 
सम्यगृज्ञा जनन्या उपनिषद इति मावः ॥ ११ ॥ 

` १, ट्रक" क. ग. पाडः. 



षष्ठोऽदः। १८५ 

उपनिषत् -- स्वामिन् | 
नीतान्यमूनि मठचत्वरशुन्यदेवा- 

गरेषु मृूखंमुखरैः सह वाप्तरानि । 

पुरुषः -- अथ ते जानन्ति किमपि भवत्यास्तच्म् । 
उपनिषत् - नखलु नखलु । कितु, 

ते स्वेच्छया मम गिरां द्रभिडाइनोक्त- 
वाचामिवाथेमवि चाय विकल्पयन्ति ॥ १२ ॥ 

तेन केवरं तेषां परमाथहरणप्रयो जनमेव मदहिचारणम् । 
पुरुषः ~ ततस्ततः । 

उपनिषत्- ततः कदाचित्, 
कूष्णाजिनाधिसमिदाज्यजुहू सुवादि- 

पात्रेस्तयेशिपशुसोममुखेर्मखेश्र । 
दृष्टा मया परिवृताखिटकमकाण्ड- 

व्यादिषएटपडातर ध्वनि यज्ञविद्या ॥ १३ ॥ 

नीतान्यमूनि वासराणीति । त्तषु मञःरिषु अशु दस्यञेषु 
भनयिकरिमिरध्यापक्रः केवरपाठमाव्र्रणः सहस्य. । 

द्रमिडाङ्गनोक्तवाचामिति । नवोढा किल द्रामिडवधूः पाति- 
्त्यमङ्गभयात् पत्या सदैव व्यवहरति । अन्धैः पृष्ठमपि कमप्यर्थं नाञ- 
पति । जन्तु ददुरकेवाविशवयाक्चरं यक्किभपि पूर जसति करिड । 
तस्य चेदगथं इति न निशवेतु शस्यम् । एवं पाठकानां कत्पनाप्यनिर्णीतार्थे- 
त्यथः ॥ १२ ॥ 

अखिरकमेकाण्डव्यादिष्टपद्धतिरिति । निखिठकर्मका- 

ण्डपेक्षितक्रियाप्रयोगप्रकारमकाशचककत्पग्रन्थनिवदहः पद्वतियेस्याः सा त- 
क्ता । अथवा, कमीरिधितकार+काराकमन्त्रबाह्यगह्पकर्मकाण्डेन व्या- 

१ न्ये; किमपि एषापि भविरशदश्च( किमपि सिद्धातिउनल्पतिःग. ष, पाडः, 
22 



१८८ प्योधजन्त्रीदैमे सव्याल्ये 

पुरुषः - ततस्ततः । 

उपनिषत् -- ततो मया चिन्तितम् । अपि नामैष 
पुस्तक भारवाहिनी मे ज्ञास्यति तत्त्वमिति । अत एवास्या 
सन्निधो कानिचिद् वासराणि नयामि । 

पुरुषः --- ततस्ततः । 

उपनिषत् -- ततस्तामहमुपर्थिता । तया चाहमुः 
्तास्मि- भद्रे! किं ते समीहितमिति । ततो मयोक्तम्- 
आर्ये ! अनाथास्मि, तयि निवस्तुभिच्छामीति । 

पुरुषः -- ततस्ततः । 
उपनिषत्-ततस्तयोक्त-- भद्रे ! कि ते कर्मेति ततो 

मयोक्तं - 
यस्माद् विश्वमुदेति यत्र रमते यरिमन् पुनर्खीयते 
भासा यस्य जगद् विभाति सहजानन्दोञ्ञ्वर् यन्महः । 

शान्तं शाश्वतमक्रियं यमपुनभ.वाय भूतेश्वरं 
देतध्वान्तमपास्य यान्ति छतिनः प्रस्तौमि ते पूरुषम् ॥१४॥ 

इति । _ ~ | 
दिष्ट उपदिष्टा पदधतिरमागैः यस्याः सा तथा । बचोदनैकषममिगम्येदयरथः। 
छष्णाजिनादुपकरणेः पखिवदितस्यथः ॥ १३ ॥ 

यस्मात् प्रसिद्धात् परमेश्वरात् । विश्वं प्रपश्चः । उदेति उवते । 
सच स्फूर्तिं च रमत इत्यर्थः । रमते स्थितिं रभते । तत्प्रमाणमाह - 
भासा स्येति । स्वयमन्यप्रकाशप्रकारयं न भवतीत्याह-सहजेति । 
शान्ते सर्गोपद्रवरदहितम् । शाश्वतं निलयम् । अक्रियर्मविकारि । अपुनभोवाय 
निर्वाणाय । ध्वान्तमज्ञानम् । कृतिनः सम्यगज्ञानिनः । एवंविधं पुं 
प्रस्तौमि तात्पयेंण प्रतिपादयामीत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

१, व्वेदेक' ख. ग. ध.पाठः, २. न्ता क. पाठः, ३, बहते भे. 
पाठः. ४. ममविकियमविष्ारिणम् | अ` इ. पाडः, 



वष्ठोऽह्ः । १८९ 

ये्लविद्ीं विचिन्त्य -- 

पुमानकतो कथमीश्वरो भवेत् 
क्रिया भवेोच्छेदकरी न वस्तुधीः। 

कुवन् क्रिया एव नरो भवच्छिदः 
रात समाः शान्तमना जिजीविषेत् ॥ १९ ॥ 

तन्मन्ये नातिप्रयोजनं मवत्याः परिभ्रहेण । तथापि 
यदि कतोरं भोक्तारं पुरुषं स्तुवन्ती कियन्तं कालम त्र वस्तु- 
मिच्छसि, ततः को दोषः । 

एवं तावनित्यमुक्तपरमानन्दस्वरूपं परमेश्वरं प्रतिपादयत्युपनिषदि- 
त्युक्तम् । तत्र विरोधं शङ्कत -- विचिन्त्य पुमामकलती कथाभिला- 
दिना। तत्र यदमाणि भूतश्वरमिलयादिना, तन्न घटनामटतीत्याह् ~ अक्तां 
कथमीश्वर इति । रोके तावद् राजादोनामनुग्रहादिग्यापारवतामेषेश्वरतवं 
दश्यते, न त्वक्रियावतां पर्वतादीनामता न तवामिरपितस्येश्वरत्वमिति भावः ! 
किञ्च ज्ञानान्मुक्तिरित्यपि ते मनाराज्यमित्याह -- क्रिया भत्रोख्छेदकीति । 
क्रियैव परुक्तिदेतुरित्यत्र शाकं प्रमाणयति --- कुर्वन् क्रिया इत्यादिना । 
यावञ्जीवं श्रुतिचोदिततवाच्चावरयाुषठेये कमेवरन्दमिति भावः। उक्तं च- 

“कुर्वन्नेव हि कमौणि शतवपं जिजीविषेत् । 
इति मन्त्रोऽपि निदे कर्माण्यायुरवाखज॑त् ॥'' इतिं ॥ १५॥ 

यस्मादेवं कर्मणेव मुक्तिरिति निरणायि, तसमादसङ्गकूटस्था- 
दितीयपसमश्वरप्रणयिन्यास्तव परिग्रहेण प्रसाध्यप्रयोजनामावादपरियधैं 
भवतीति मन्येऽदमिव्याद - तन्मन्ये इत्यादिना । ननु प्रमणं 
मूतोध्ययनकर्तव्यताविधिपरिग्रापितोपनिषत् कथयमुपेक्षयेति चेदव्राद-- तै. 
थापीतिं। यदि त्वमामनो दु्विलसितमसङ्गवकूटस्यादितीयफमातमपश्चपातम- 
पाय कमंपेक्षितदेवतारिस्वरूपममि वन्ती चेदम्मदानुकूल्यमाचरंपि, तरिं 
कथित् कालमनुमोदामह इत्यथः ॥ 

१.५द् ब्रह्मादी', ९. त्रैवशरा' छ. ष. पाठः. 
नि 



१९१ पबोषचन्द्रोदने सम्यास्मे 

राज (सोपहासम्) हो धुमान्धकारदयामलित- 
हरो दुष्परज्ञत्वं यज्ञविदयायाः । येनैवं कुतकोपहता । यतः, 

कयः स्वमवाद् चरु बटाचल- 

त्यचेतनं चुम्बकसन्निधाविव। 
तनोति विशक्षितरीक्षितरिता 

जगन्ति मयेश्वरतेयमीशितः ॥ १६ ॥ 
[0 = 0 0 1 । वि - [1 1, षडे तिपि 

भदो वाचाठता यज्ञवि्यायाः, यन्निरतिशयपुरुषा्थप्रसाधिकामप्युप- 
निषदं प्रति फल्गु फठं प्रकारयं तयेति निठज्जं जल्पति, तदियं पूर्तेति 
भन्वान आह राजा ~ सोपदासमित्यादिना । सन्ततसम्पाद्यमानाभ्भि 
होत्रादिक्रियाजडतया तत्र बहटधूमपरिम्छान मानसत्वात् स्वात्मानं नामि 
ानात्यन्यथा च कर्यतीत्यथः । उक्तं च - 

“दूति हृष्टधियां वाचः खग्रजञाध्मातचेतसाम् । 
धुष्यन्ते यज्ञ्याटायु धूमेनान्धधियां किठ ॥" 

इति । 
नतु कतो शशाक्ञाथवखात्' (जरह्यसू ° अध्या ० २-३-३३) इत्यादि 

शा्धेभ्रसिद्धमेव कवुत्वादिकमुच्यते, नियन्तृत्वादिकमपि राजादेवदत 
छतः कतर्कोपहतेत्याशङ्खयाह -- यतः अयः स्वमावादित्यादिना । 
धयम्थः -- यथा चुम्बकस्यायस्कान्तमणः सत्निधावचलमप्ययो बछात् 
प्रवतेते, एवे विशक्षितुः साक्षिण रक्षितेरिता शक्तेन ईति प्रसि 
माया चेतन्यसन्निधिबलठावष्टम्भनासतयप्रपत् कारेण विवपते । तदेव वेशव- 
रस्येश्वगतवं, यत् स्वसन्निधिवटात् मायाप्रतरतिः । यद्यपि ठोकिकिश्वराणां 
ुदरशक्तित्वाद् वाग्ब्यापारादिकं दृष्ट, न तत् सपैज्ञस्य सर्वशक्तेः परमेश्वर 
स्यादाहरणम् । कतृतमप्योपचारकिमेव शाख्चेऽमिप्रेतम् असङ्गोदासनि 
दुटस्थचैतन्यस्य मुख्यकरत्वातुपपततेः । तस्मात् कर्वैखव्यतिरेकेण दशरानु 
पठभ्पिः अज्ञानपरठच्छन्नतादित्यथः ॥ १६॥ 

१, श्ल ख. ग. घ. पाठः. २. 'ल्ञाय॑सि' ग. पाठः. ३ पपि राजानमपि र, 
ध, इ, पाठः. ४, त ईति यदेतद्, ५. (वं यद्व कृ, पाठः. 



षष्ठो ऽङः । १९१ 

तस्मात् तमोन्धानमेवेयमनीश्वरदृष्टिः । अबोधप्रभवं 
(च) ससारं कमेभिः श्मयन्ती यज्ञविद्या नूनमन्धतमसमन्ध- 
करेणापनिनीषति । 

स्वभावटीनानि तमोमयानि 
प्रभासयेद् यो भुवनानि सप्त । 

तमेव विद्रानति मृत्युमेति 
नान्याऽसित पन्था भवमुक्तिहेतुः ॥ १७ ॥ 

पुरुषः -- ततस्ततः । 

उपनिषत् -- ततो यज्ञवियया पुनर्विमृदयोक्तं - 
सलि ! त्वत्सन्निकषीद् दुवौसनोपहतैरस्मदन्तेवासिभिः कमसु 
शछ्छथाद्रैभ॑वितव्यम् । तत् प्रसीदतु भवती स्वाभिरुषितदेर - 
गमनाय | 

इदानीं कमणामन्ञाननिवतेकत्वमुक्तं विष्यति - भवोधप् भवं 
्ेलादिना । 

“कमोपमार्टिं नाज्चानं तमसीवोव्यितं तमः” 
इति न्यायात् कमीज्ञानयोर्विरोधामावान्न निवत्यनिवतैकमाव इत्यथैः । 

न केवठं युक्रिरेवात्र शरणे, युक्तयनुप्राद्या श्रतिरप्यत्र प्रमाणमि- 
त्याह - स्वभावर्टानानीत्यादिना । खभावखीनानि नित्यनिव्ताति । 
तमोमयानि अज्ञानकायाणि । श्ुक्तिरजतरज्छसपेस्वप्नप्रपश्चादिवत् काठ- 
त्रयेऽप्यनिरूपितरूपाणीप्यथः । तमेव विद्रानिति । यः स्वभासा माक्षयति 
विश्व, तं परमात्मानं सकटसाक्षिणं विद्रानवगच्छन्नेव मृ्युमतिकरामतीः 
त्य्थः। एवकारेण कमौदि व्यावत्येते । उक्तं च - 

“सम्यगृज्ञानं विरोध्यस्य तामिस्षस्यांश्मानिव 1” 
इति न्यायात् ज्ञानादेव कवल्य न कमीदिनेत्यथः ॥ १७ ॥ 

लतो यज्ञविष्ययेति। कर्मनाद्भयात् मां गच्छेद्युक्तवती सेदयर्थः॥ 
१, -निष्यन्ानि तमो" ख, घ, पाडः, ६, ति तै इष्ड, थ, पाठ. 



१९द् प्रबोषचन्द्रोदये सन्याख्यं 
पुरषः -- ततस्ततः । 
उपनिषत् -- ततोऽहं तामतिक्रम्य भस्थिता । 
पुरुषः -- ततस्ततः । 
उपनिषत् - ततः कमेकाण्डविचारिणी सहचरी मी- 

भासा मया दा । 

विभिद्य कमौण्यधिकारभान्ञि 
्लादिभिश्वाचुगता भ्रमाणेः । 

0 [व । 1 क, [द १ क ` 9 ऋषा ) नकिः च, > क 9 

कमंकाण्डः पूवेकाण्डः । तत्साद चर्यं नाम तदु ्छयेबिचररिण तत 
वृतेनस् । 

इदानी तस्याः स्वरूपमेव ददीयति -- विभिद्य कमाणीत्या- 
दिना । कर्माणि विभिधद्धैरभियोजयन्तीत्यन्वयः । तत्र क्ैविभेदस्तावच्छ- 
ष्दान्तराम्पाससङ्स्याशणप्रकरियानामषेयेर्भवति । तत्र कषन्दभेदात् तावद् 
यजति ददाति जुदातीयादिषु यागदानादिकमेणां भेदः प्रसिद्धः। बथा 
श्वन् नपातमि त्यादिषु यजवि यजतीलाचम्यासमेदात् भेदः । सर्ल्यमेदाच् 
श्राजापत्याः सक्चद शच परव जाठम्याः' इ्यत्र कर्मणां भदः । गुणभेदादपि 
"आमिक्षा वैश्वदेवी वाजिनं वाजिम्यःः हत्यत्रामिश्चावाजिनगुणभेदाद् 
भेदः । तथा प्रक्रियाभेदात् प्रकरणभेदाद पि । पूर्वं तावदुपसच्छन्दवाच्य- 

दशचेष्टिभिश्वरितवानन्तरं इुण्डपायिनामयनं नामाभिदोत्रविशेषो होतव्यतवेन 
भरूयमाणः पूतेस्माजेयनिककदुविरेषादन्य एव भकरणभेदान्मासाभिदोत्रहमेम 
ठि क्तुभेदः । तथा चामपेयमेदादपि । अथ शम्दोपपदसवैज्योतिरविंश्च- 
ज्यातिरित्यादो नामघेयमेदाद् विश्वज्योतिसत्यादीनां कर्मणां मेदः । 
एवमेतेः कर्मभेदः कर्मणां एथक्त्वे प्रतिपादयन्ती मीमांसा च्ेत्यथैः । 
कमौण्येव भिचिनष्टि- अधिकारभान्जीति । 

. न्नेमिचिक्' ग. पाठः. २. ष्द्केः कग. इ. पाठः, ३. भैः । विभि- 

पुरुषसम्बन्धोऽधिकारस्तं भजन्तीद्यनिष्शरमभाञ्जि । ख चाभिकारल्ञिविधः । निदयाषिकारो 
नैमिस्तिकाभिकारः काम्याजिकारणश्ेति । तन्न वर्णान्नमबिक्षेषप्रयुक्तो नित्याषिकादः । शत्रस्ते 
श्रह्न इत्यादेश्च पुत्रजननादिनिमित्तत्रयुे निभित्तापिकारः । पन्वादिकामनानियु 
ध्याशिष्यरः । तानि विभिख ६दं निखकमं हदं नेमित्तिकं कमे इदं काम्यक्मै । ङिन्क' ड, 
|, « 



वणोऽहः | १९९ 

अङ्केविचित्रैरभियोजयन्ती 
प्राप्तोपदेेरतिदेशकैश्च ॥ १८ ॥ 

ज काना क न ०० [0 

“बृहस्पतिसवे यद्वत् क्ष्चियो न प्रषतेते । 
जराह्मणत्वाद्मानी विप्रो वा क्षत्रकर्मणि ॥ 

इति न्यायाज्निदयनेमित्तिककाम्यविधीनां परुषाणां च सम्बन्धः प्रायः । 
अतो ब्राह्मण्या्यध्यासादेवाधिकारः, तं भजन्तीत्यभिकारभाश्ञि । स्वगपञ्चु- 
पत्रादिकामिभिरधिकारिभिः क्रियमाणानीत्यथः । किञ्च श्रुत्यादिमिश्चानु- 
गता । तत्र श्रुत्यादयस्तावत् ~ श्रुतिरिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याः 
प्रमाणानि । तत्र पदान्तरनिरेक्षः शब्दः श्रुतिः । यथा -- टेन्द्रधा 
छचा गाहैपत्यमुपतिषटेदित्यन्यनिरेक्षमेव निणयेनोक्तिः । श्व॒तसामर्थ्य 
जिङ्गम् । यथा -- खण्डने योग्यं बर्हरदेवानां सदनं दामीयत्र खण्डन- 
करणे तत्मर्राश्चकयंजुमन्तरविनियोगो रिङ्गप्रमाणाजनिणींयते । तथा आ- 
काह्वासंननिधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यम् । यथा खलु होमकरणभूत- 
द्रव्यस्य पणेमयीत्वनिणेयो वाक्यप्रमाणात् । आरभ्याधीतं प्रकरणम् । 
यथा -- दर्ीपूर्णमासम्रकरणपाितानां प्रयाजादीनां प्रकरणप्रमाणात् तद. 
ङ्गत्वनिणेयः । 

“यद्धि प्रकरणे यस्य तत् तदङ्गं प्रचक्षते 
इति न्यायादिति ¦! समसङ्कयानां यथाक्रमं सम्बन्धः स्थानम् । यर्थ खलु 
काम्ययाज्याकाण्डानां मन्त्राणां काम्ययाज्याकाण्डष्टिभिः सम्बन्धः स्थान- 
प्रमाणादवगम्यते । संज्ञासाम्यं समाख्या । यथा - आध्वयेवसंज्घकानां 
मन्तराणामाध्व्यवसंज्ञकेः क्ममिः सम्बन्धः संज्ञासाम्यप्रमाणनिमिततः । श्ये- 
वंविधप्रमणेः कमैविदोषाणां स्वरूपं विचायं निणयन्ती सेयथैः । क चं 
विचितरीरङ्गः कमोण्यभियोजयन्ती । ततराङ्गानां वैचित्यं नाम चर्परोश्षणादीनां 
तावत् कर्मैखरूपनिष्यत्तावुपकारकाङ्गत्वं, प्रयाजादीनां द स्वगोदिरूपफलोप- 
कारकत्वम् इत्येवं विचित्ररङगेः समग्राङ्गत्वं कर्मणां सम्पादयन्तीलयथः । अ- 
ङ्गानामेव वैचिन्यान्तरं दर्शयति ~~ प्राप्तोपदेशेरित्यादिना । तत्र समग्राज्गो- 

१. 'बहिमे' द. पाठः २. 'खरितयो' ध. पाटः, ३. पाटः, ३. (तग ख. ग. पाठः. 

४. "ति! ख. पाठः, ५. ति स्थन नाम सम' ग. पठः. ६. याकाश. वाड, 

७, °न प्रोश्चणादेभिः स्वकपोपकारङः प्रयाजादिभिश्व कमेफलोपकारकेरित्ये' क. प१३;. 
^. 



१९४ भबोष चन्द्रोदये सन्याख्ये 

पुरुषः -- ततस्ततः । 

उपनिषत् -- ततोऽहं तामपि तथेवाश्रयमभ्यथितवती । 
जथ तयाप्युक्तास्मि -- मद्रे ! किंकमांसीति । ततो मया 
तदेव भ्यस्मादहि.धमित्यादि पठितम् । 

पुरुषः -- ततस्ततः । 

उपनिषत् -- ततो मीमांसया पाश्वंवार्तिनां मुखमारो- 

क्याभिहितम् -अस्त्येवास्माकं खाकान्तरफरोपभोगयोग्य- 

पुरषोपनयनेनापयोगः ¦ तद् भधियतां कमोंपयुक्तेति । तत्र 
तेषां मध्ये केनाप्यन्तेवासिनेतदनुमोदितमेव । अपरेण तु प्रसि- 
इग्रतिष्ठिन मीमांसाहदयाधिदैवतेन कृमारिटस्वामिनोक्तम्- 

पेततया पस्तिष्वमिरो्रदर्थपूरणमासचातुमस्यप्ुबन्धादि षु परकृतिभृतेषु क- 
तुषु प्राततपदेशेः तत्रेव साकल्येन पठितः अभियोजयन्ती, तथा विङृनिपु पुन- 
रभिष्टोमोक्थ्यवाजपेयषोडर्यतिरात्राप्तायीमादिष्वश्वमेधान्तेषु विकृतिभूतेष 
क्रतुषु "प्रकृतिवद् विकतिः कतैन्ये'ति न्यायाद् विक्रृतावनुपदिष्टतयातिदेश- 
प्रपिरपि कैिदद्धेः कानिचित् कर्माणि षटयन्ती मीमांसा मया च््ेय्थः 
॥ १८ ॥ 

चाभ्यैवर्तिनां सुखमिति । माष्यवात्तंकदीकाकारादीनां मुखं 
निरीक्षयेत्य्थः । केनाप्यन्तेवाधिनेति । शबरस्नामिना खट स्वभकामवाक्य- 
प्रामाण्यान्यथानुपपस्या ताबद् देहन्यतिरिक्तः कथिदिदरोकपरलोकसश्रार- 
योग्य आत्माभ्युपगतः। स च मेत्रेयी्राह्मणकटाटना्मणादिषु श्रुतिषु भ्रसिद्ध- 
विभवोऽपि अविदित्वेदान्तवृत्तंनामविज्ञातनिजरूपोऽस्मत्कमेनिवैतैनदरेष- 
तयोपयुक्तः । तं प्रसाधयन्ती कियन्तंचित् कारमिदानुङूल्यमाचरविदयेवं 
तेनानुमोदितमिलय्थः । अथ पुनभीष्यकारसूत्रकारादीनामुक्तालुक्तदु रुक्तािकं 
चिन्तयता वार्चिककारेण प्रकारान्तरमुक्तमभिलाह - अपरेण वित्यादिना । 
प्रसिद्धप्रतिष्ठेन प्रतिष्ठितप्रामाण्येन सवसम्प्रतिपन्ननेय्थः । मीमांसाह्ृदयाधि- 
शवतन शाक्चतात्पयाथ व्योतकयदस्लकिरणेन सर्व्ञेन कुमारिरस्वामिना 

वनयो काननम > = रियम 

१, मत्रिद्ान्रान्तेः क. पाटः, २- "तान्ताना' घ, पाठः. 



वष्ठोऽङ्ः । १९५ 

देवि ! नेयं कर्मोपयुक्तं पुरुषमुपनयति, किन्तु अकर्तारमभो- 
्तारमीश्वरम् । नचासावीश्वरः कर्मसूपयुञ्यते। अथापरेणो- 
क्तम् -- अथ किं रोकिकात् पुरषादन्य ईश्वरो नामास्ति 
ततस्तेन विहस्य पुनरुक्तम् -- अस्ति । तथाहि - 

एकः परयति चेष्टितानि जगतामन्यस्तु मोहान्धधी- 
रेकः कमेफलानि वाञ्छति ददालन्यस्तु तान्यथिने ¦ 

एकः कमे रिष्यते तनुभरतां शास्तेव देवोऽपरो 
निःसङ्कः पुरुषः करियासु स कथं कतंति सम्भाव्यते ॥ 

म~ ~~ ५ "~ न ~ --~--+न-- ~ ~~ -~ (न नि कोकम् 

भिहितमिदय [ब 

मद्राचार्यणाभिदहितमिलयथः । तदेव विशदयति -- देवि ! नेयमित्यादिना। 
हे मीमांसे } इयमुपनिषन्न कमनिवेहणचणं पुरषं प्रतिष्ठापयति । किन्तु तदि 
परीतमपङ्गादासीनसुखस्वरूपमीश्वरम् । अतो माष्यकारस्यापि युक्तिभिना 
स्तिकपश्चं प्रतिक्षिपतो युक्तिकुराटस्य देहव्यतिरिक्तात्मास्तित्वमेवामितरितम् । 
अन्यथा कमस्वरूपस्येवासिद्धिमरसङ्ग इति भावः । एवं तावद् विद्ुद्धविङ्खनश्चा- 

रीरः श्रेयःप्रापिहेतुरस्मच्छरीरोन्दियसङ्वाताद् बिटक्षणों बेदान्तनिषेवणेनाव- 
गम्यनिजरूपः सर्वज्ञ ईंशरोऽस्तीत्येवं ुमारिटस्वामिनोक्तम्। तदुपश्रुत्यासद- 
मानो गुरुद्रोदी प्राभाकरः प्रत्यवतिष्ठते -- अथेत्यादिना । अपरेण प्राभा 
करेण । कतैत्वादिरूपेण लोकप्रसिद्धस्वभावात् पुरुषादन्यः कशिदीश्वरो 
नास्त्यनुपटब्धरेवेव्युक्तं तेनेत्यथेः । एवमप्रणतगुरुचरणकन्धरस्य स्वयंगुरोः 
प्राभाकरस्य पाण्डित्यलारित्यमाटक्ष्य सोपदासं मड्पादेरमिदितमित्याद-- 
ततस्तनेत्यादिना । 

्रसिद्धपुरुषादन्य शरोऽस्तीत्यक्त, तदेव दरयति -- तथाहि 
एकः वद्य तीत्यादिना । जगतां जनानाम् । चेष्टितानि कर्माणि । प्श्य 
त्युपलमते । तद नुकूठं फटं च प्रयच्छति । स च नियन्तापि सन् निस्सङ्गः । 
इतरस्त्वविवेकी कृपणः शास्यः कती । तज्यतिरिक्तः ईधरोऽस्तीत्य्थः । 
उक्तं च- 

१ भविज्ञा ग. पाठः. २. निपुणे" ब. पाठः. 2. श्दी प्रः, ४ 
छव प, पठः, 

# /^.2 



१९६ परवोषचन्द्रोदमे सम्या्वे 

राजा ~ (स्म् ) साघु कुमारिटस्वामिन् ! साधु । परा- 

ञ्लोऽस्यायुष्मान् भव । 

दौ तौ सुपर्णो सयुजौ सखायौ 
समानवरक्ष परिषस्वजाते । 

एकस्तयोः पिप्पटमत्ति पक्व- 

मन्यस्त्वनश्चन्नभिचाकशीति ॥ २०॥ 
कनक थिन नन ~क मा ण ण 9 > ~ ----- {क 1 1 10 ---- -~------~- ~ == =-= ॥ > ---- ~~ = ~ = जा, = अितोयकिि 9 "गपोकोकन्योोकिनककेतिवीि 

‹“यदीयञ्क्लयनाविषं जगत् स्पन्दितुमक्षमम् | 
युक्तिमिस्तमपहयातु कः शक्तः परमश्वरम् ॥+' 

इति | १९॥ 

साधु समीचीनं कौमारिरदशनमिति सभाजयन् अभिदहितेश्वर- 
तद्धावप्रकाराकं मन्तरं प्रदशेयति राजा विवेकः - साध्वियादिना । 

दरौ जीवपरमात्मानौ । सुपणौं सुरनरसूकरथोनिप्रापकपुण्यापुण्यलक्षणं 
सुषु ोमनं पण पत्रे पक्षः वित ययोः तौ सुपर्णो । नन्वीश्वरस्य धममधमै- 
पम्बन्धामावादविक्रियस्यासङ्गस्य कथं पक्षिवमिति चेद्, नायं दोषः । 
छत्रिन्ययनौपचारिकतात् प्षिखस्य । तथाहि -- यथा खलु ठोके पथि 
गच्छतां पान्थानां उत्रिणो गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रित्वो- 
प्रचारो भवति, एवमेनापि पक्षिणा द्रौ सुपणौविति व्यपदेशः । कालत्रये 
ऽपि सदैव वतैमानतवात् सयुजौ । समानाख्यत्वात् सखायो । समान एव 
हृद यपुण्डरीकस्थर एवोपरम्यमानतात् समानतेजस्त्वाद्र सखायावित्यथः। 
समानं साधारणे बरक्षं विनाशि शरीरमियथेः । ननु जीवकर्मोपार्जित एव 
देहः कथं साधारणः स्यात्। सत्यम् । तथापीश्वरेण नियम्यतया देहस्य 
तत्सम्बन्धाद् भवति साधारण्यमिति न विरोध इति । तयोः जीवेश्वरयो- 
मध्ये । एको जीवः । पणर कर्मफरम् । मेवौदिदेशापेक्षया शरीरपातादि 
कारपिक्षधा च पक्वं परिणतम् आभिश्रल्येन।पस्थितमत्ति अनुभवति । अन्यः 
पुनरीश्वरोऽनश्नन् अभोक्तैव सन् अभिचाकशीति साक्षिलेन सर्वं॑स- 
पश्यन् तेत त्यथः ॥ २० ॥ 

11 १ 21 

१. ररमोनि, २. "जा सख्याः ग. पाट 
~> ~= `वा. सत १ त-न + ० ०७ ` [निरी 
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पुरुषः -- ततस्ततः ¦ 
उपनिषत् -- ततोऽहं मीमांसामभिमन्त्य प्रस्थिता । 
पुरुषः ~ ततस्ततः 

उपनिषत् -- ततो मया बहुभिः रिष्येरुपास्यमाना- 
 स्तकेविद्या अवटोकिताः । 
काचिद् हििविशेषकल्पनपरा न्यायैः परा तन्ती 

वादं सच्छलजातिनिग्रहमयेजेल्पं वितण्डामपि । 
अन्या तु परछ्तेविंभज्य पुरुषस्योदाहरन्ती भिदां 

ते्वानां गणनापरा महदह ् कारादिसगेक्रमेः ॥ २१॥ 
परुषः -- ततस्ततः । 

उपनिषत् -- तथेतराहं ताः समुपस्थिता । ताभिशानु- 
युक्तया मया तदे कमापाहतं--भ्यस्मादि-धमि'लादि । तत्र 
ताभिः सप्रकाडोपहासमुक्तम्--आाः वाचाटे ! परमाणुभ्यो 

तासां तकैविदयानां मध्य काचित् कश्यपपत्रकल्पिता गुर्णवदू 
द्न्यभित्यादिन्यावदरव्धयुणादिस्वरूपनिर्णयपर। सद्रव्यगुणकर्मसामान्यवि् 
पसमवायास्याः षडव पदाथाः तत्कत्पनपरा । दवितरिविशयेषकल्पनपरा हिया. 
दिबुद्धिदतुरविंशेषो नाम फशिदस्तीति कल्पनपरा । नेयायिकमतानुसारिणी- 
त्यर्थः । अपरा तु कणादमाषिता `'प्रमाणतकसाधनोपठम्भः सिद्धान्ता- 
विरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः" इति वादकथारक्षण- 
लक्षितवादकथानिणेयावसानं तन्वाना । तेत्रैवान्या तु “छलजातिनिग्रद- 
स्थानैः पक्षप्रतिपक्षपस्मिदेणैव क्रियमाणो जल्पः'', “स एव प्रतिपक्षस्थापना- 
हीना वितण्डा" इत्येवेविधं जल्पं वितण्डां च तन्वाना काचिद् वैशेषिका- 
दीनां तर्कसुद्रा दत्य थः । अन्या तु कापि केपिरकलिता अन्यक्तमददहङ्का. 
रादिक्रमेण त्तं व्यवस्थापयन्ती प्रतेः पुरुषस्य भेदसुदाहरन्ती । एवंविष- 

साहधप्रक्िया च मया बिरोकरितेव्य्थः ॥ २१ ॥ __ 
१, णविद्यादः ख. ग. घ, पाठः. 

"र 



१९८ भवोधचन्द्रोडये सन्बाएतये 

नाम विश्वमुतद्यते । निमित्तकारणमीश्वरः ! अन्यया तु सको- 
धमुक्म्-- काः पापे ! कथमीश्वरमेव विकारिण कूत्वा विना- 

शध्माणमुपपादयसि । ननु रे प्रधानाद् विशोत्पत्तिः । 
राजा -- अहो दुमेतयस्तकैविद्ा एतदपि न जानन्ति ) 

सर्वं प्रमेयजातं षटादिवत् कार्यमिति परमाणुप्रधानोपादान- 
कारणमप्युपेक्षणीयमेवेति । अपि च, 

शम्मःकशीतकरान्तरिक्षनगरस्वप्रेन्द्रजाखादिवव 

काय मेयमसलयमेतदुदयध्वंसादियुक्तं जगत् । 

तश्च ताभिरिति । केवठंकर्कशदुस्तर्कचृणैधूसरितैः वैशेषिकादि 
वार्किकवटुमिरदमपदसितत्य्थः । परमाणुम्यो नाम ॒विश्वसुत्पद्यत इति । 
घन्यया तु सक्रोधमिति । स्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम् । रोहित- 
शुङ्ककृष्णरूपाद जादेतस्मात् प्रधानात् जगज्जायते । पुरुषस्तूदासीन इत्येवं 
कपिरपक्षप्रणयम्रगस्भतया बहलितक्रोधमभाषीत्यथः ॥ 

सवे प्रमेयजातं कार्यं मवतु, ततः किमायातमिति चेत् , तत्राह -- 
परमाणुप्रधानोपादानेति । परमाण्वादीनामपि प्रमेयत्वात् कायै- 
कोटिनिक्षिप्तादग्रामाणिकत्वादपदेयत्वमस्य पक्षस्येति भावः । 

एवं तावद् वादिपरिकल्ितस्याप्रामाणिकल्वोपपादनेन दरतेन््रनाठ- 
स्यानिर्वंचनीयत्वसुक्तम् । इदानीं तत्रैवानुमानान्तराण्युषन्यस्यति- अपि 
प्ेत्यादिना । अम्भःशीतकराणां षरशरावादयुदकप्रतिषिम्बितपीयुषकि- 
रणानां यथा चन्द्रव्यतिरेकेणाभावः, एवं प्रतिनिम्बकल्पानां ओवानामपि 
भिम्बकत्पत्रह्मन्यतिरेकेणाभाव रइत्येवं चिलपश्मेदस्यानृतत्वमित्य्थः । अ- 
धुना जडभ्रप्मिथ्यातवे सम्परतिपन्नमुदादरणमाद--अन्तरिक्षनगरेत्यादिना । 
शन्तरिश्चनगरं गन्धवनगरम् । स्वमः स्पष्टः । इन्द्रजालो मायाविकतः । 
अयं प्रयोगः -- विमतं मिथ्या कायेत्वाद् विभक्ततवात् प्रमेयत्वादुतति 

१, दु", २. 'कभूरिभधू', २. 'खल्क्षणद्रः ख, ग. पाड 



वठोऽष्ः | ९१९९ 

शुक्छौ रूप्यभिव सजीव भुजगः स्वात्मावबोधे हरा- 
वल्लते प्रभवत्यथास्तमयते तत्त्वावबोधोदयोात् ॥ २२ ॥ 

विकाराशङ्का तु मुग्धवधुनां विरसितमेव । तथाहि - 

शान्त अ्यातिः कथमनुदितानस्तनित्यप्रकाडां 

विश्वोत्पत्तौ बजति विङरतिं निष्कटं निमेरं च । 
राश्वन्नीरोत्पर्दटरुचामम्बुवाहाव्ीनां 

प्रादुभोवे भवति वियतः कीटसो वा विकारः ॥ २३ ॥ 
कसि ५७ भ ~ न ~ (कि क 1 ता 1) 

मरवाद् विनाशित्वाचच प्रतिबिम्बवद् गन्धवेनगरवत् स्वप्नपरपन्चवदिन्द्रजार- 
वत् शुक्तिरूप्यवत् स्रक्सपदिवक्ेति । ननु विभक्तत्वनाखिलस्य कार्यत्वं 
किं पुनस्तं कादाचित्कस्यास्य कारणमित्याकाङ्घायामाद-- शुक्तौ रूप्य- 
मिवेत्यादिना । तत््वमादिमहावाक्यजनितनरुद्धिवृत्तिफरकारूढचेतरन्यः पर- 
मात्मा सनिदानमेव संसारं हरति दरिः तस्मिन् हरावद्घाते अविदिते जगत् 
प्रभवतीति । विष्णुमायाविवतं जगदित्यथः । तहिं किं निवतैकमद्खानस्येति 
चेत् , तद्विरोषि तखज्ञानमित्याह - अथास्तमथत् इत्यादिना ॥ २२ ॥ 

ननु मायाद्ारेणापि कारणत्वाद् विकारितं प्रां विष्णोरित्याशङ्कथा- 
ह् - धिकाराश्ाङ्का रिवत्यादिना । मुगधवधूनां विलपितमिति । गाङ- 
वृनिताावण्यठालित्यवद विचरितरमणीयं निरवथवस्येश्वरस्य विकारितव- 
सम्भावनमित्यथेः ॥ 

चान्तं ज्योतिः । अविद्यतत्कायतत्सम्बन्धरितम् । अनुदिता- 
नस्तनित्यप्रकाञ्चमिति । स्वयमुत्स्यादिमन्न भवति । 

“'यथा विद्युद्ध आकाशे सदसेवाभ्रमण्डलम् ¦ 
भूत्वा विरीयते तद्रदात्मनीहाखिठं जगत् ॥'' 

0 श 3 त । 

इति न्यायात् सकठभ्रमाधिष्ठानभूते निष्कलङ्क चेतन्येकताने वस्तुनि विका- 
शहा न षटनां प्रा्जतीत्यथेः ॥ २३ ॥ 

१ न्यः पर सनि, ३. त्तवंडि' ग, पाडः. 



२०७ परबोधचन्द्रोदये सम्याख्ये 

पुरुषः -- साधु साधु प्रीणयति मानसं ममायं प्रज्ञावतो 
विमशेः । (उपनिषदं प्रति) ततस्ततः । 

उपनिषत्-- ततस्ताभिः सर्वाभिरेव कुडाभिरक्तम्- 
भहो षिश्चविलयेन मुक्तिमेषा वदन्ती नास्तिकपथं प्रस्थिता 
निगष्यतामिति । ततः ससंरम्भं मां निग्रहीतुं प्रधाविताः सवोः। 

पुरुषः -- (सत्रास्) ततस्ततः । 
उपनिषत् -- ततोऽहं सत्वरतरं परिक्रम्य दण्डकारण्यं 

प्रविष्टा । ततो मन्द्रशैरोपकल्पितस्य मधु -दनायतनस्य 
नातिद्रे- 

बाहोभ॑ग्ना दङितमणयः श्रेणयः कङ्णानां 
चूडारलग्रहनिकृतिभिदूषितः केशपाश्चः । 

छिन्ना मुक्तावलिरपहतं सस्तमङ्गाद् दुकूर 
भीता गीताश्रममथ गलन्नुपुराह प्रविष्टा ॥ २४ ॥ 

पुरुषः ~ ततस्ततः । 

उपनिषत् -- ततो देषतायतनान्निर्मत्य दण्डपाणिभिः 
पुरुषैरतिनिदयं ताञ्यमानास्ता दिगन्तमतिकरान्ताः सवौ; । 
७० = ७ १ त 21 11 1 

प्रज्ञावतः विवेकिन इत्यथः ॥ 
मधुखुदनायतनस्य नातिदूरं गीताश्रमं प्रविष्टादमिदयन्वयः। 
तदानीं परितरस्ताया मे शिथिखान्यङ्गानीत्याह - बाहोभेग्ना 

इत्यादिना ॥ २४ ॥ 

ततो देवतायतनादिति । ततो मामरेषतर्कविद्यादुभीषितै- 
शैजेन्द्रदन्तामिदतां सहकीमिव वेपमानामारक्ष्यागणितकरूणाविषेयहृद 
येनं भगवता शाङ्गपाणिना प्रेषितेरदण्डपाणिभिः सेन्यासिप्रवरैरन्येशच पूर्ण- 

नक्की क कोणके 

[कि 1 ति त क ^ पक कम भेको 

१, श्वी" ग. पाठः, ३, नन्रीकरणाषरणमभः ष, गः;. 



षष्ठोऽङ्कः । २०१ 

राजा -- (सहषम्) न खलु भवतीमतिक्रामतो भगवान् 
विश्वसाक्षी क्षमते। 

पुरुषः -- ततस्ततः । 

उपनिषत् - तत्र च वत्सया गीतया मां तन्नागताम- 
वटोक्य ससंञ्रमे मातमोतरिति परिरिभ्योपनिवेशितास्मि । 
विदितवृत्तान्तया तया चोक्तम् - अम्ब ! नात्र खेद्यितव्यं 
मनः । ये खलु त्वामप्रमाणीदत्य यथेष्टमसुरसचखाः प्रचरि- 
ष्यन्ति, तेषामीश्वर एव शास्ता । उक्तं च तेन भगवता तान- 
धिढकृत्य - 

“तानहं हिषतः कूरान् संसारेषु नराधमान् । 
क्षिपाम्यजस्लमश्ुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥" 

इति । 
पुरुषः -- (काठकम्) देवि ! त्वस सादाञ्ज्ञाठमिच्छामि 

कोऽयमीश्चरो नामेति । 
जज णककथयकक ००००----- -- -- --- - ---- 

निजरूपेः पुखैः प्रमाणानुग्राहकेः निशिततरत्ककुश्यः निर्दयं ताब्यमाना- 
स्तास्तरकविधा संसभ्रममितस्ततोः गता इत्यथः ॥ 

ये खद्दर त्वामप्रमाणीकरत्येति । मातुकल्पां श्रुतिं तरामप्रमाणी- 
कृत्य त्वटुक्तमथेमवपी्यीसुरसं॑ाः भयुषु समन्ते इत्यसुराः इन्द्रियारामः, 
तेषामीश्चर एव नियन्तेत्यथेः ॥ 

एवं तावद् विष्णुभक्तिप्रसादात् प्रत्यर्प्रवणः पुरुषो ““यस्माद्विश्वम्"' 
इत्यादिनाभिदितेशवरस्वरूपजिन्घासयोपपन्न इत्याद - देवि ! त्वत्प्रसा- 
दादित्यादिना । 

१, कल्पाः भ' ङ. ग. पाठः. २. रस्यस्व' ख. घ. पाठः. 
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२०२ प्रबोधचन्द्रोदये' सव्याख्ये 

उपनिषत् -- (सस्मितम्) को नामात्मानमजानन्तं भ्रत्य 
तर दास्यति । 

पुरुषः -- (हषम्) कथं ममात्मा परमेश्वरः । 

उपनिषत् -- एवमेतत् । तथाहि -- 
असो त्वदन्यो न सनातनः पुमान् 

भवान्न देवात् पुरुषोत्तमात् परः । 

स॒ एव भिन्नस्तदनादिमायया 

हिधेव निम्बं सिरे विवस्वतः \ २५॥ 

पुरुषः -- (विवेक परति) भगवन् ! उक्तमप्यथं भगवत्या 
न सम्यगवधारयामि । 
[क 1 7 त त 1 2 त गी 

आत्मानं सन्तं स्वयगप्रकाश्चसविदानन्दरूपमीश्वरं कथं न जानासि 
अहो बाहियस्यमित्यभिसन्धायाद -- सस्मितमिव्यादिना। उक्तं च - 

“"वबोषेऽप्यनुभवो यस्य न कथश्चन जायते । 
ते कथं बोधयेच्छा्नं खोष्टं नरसमाकृतिम् ॥' 

इति । 

आत्मानमजानन्तमित्यनेनेश्वरस्यात्मसेऽमिदिते प्रत्यगातमानन्दस- 
म्रमात् एच्छति -- कथं ममात्मेति । 

अधुना ते बादि्मख्यमपहस्तितम् । अतः सावधानं श्रयतामित्या- 
ह -- एवमेतत् तथाहीत्यादिना । असो त्वदन्यो नेति। असंव्री 
श्वर एव त्वं त्वमेव चासावीश्वर इत्यन्योन्यग्यवदारेणेकत्वमेवोपदिष्टमि 
त्यथः । ननु जीवेश्वरयोभद प्रतीतेजीवानां च परस्परभेदात् कथमसावेवाह- 
मित्याशङ््याह - स एव भिन्न इत्यादिना ¦ विम्बप्रतिभिम्बादिभेदवद् 
जीवेश्वरादिभेदमानं भन्तमित्यथेः ॥ २५ ॥ 

१, क्कः ग. घ.पाठः, २. श्च बिश्व ए ग. पाडः. 



षष्ठोऽङ्कः । २०३ 

अवच्छिन्नस्य भिन्नस्य जरामरणधर्भिणः । 
मम वीति देरवीयं निलयानन्दचिदात्मताम् ॥ २६॥ 

विवेकः -- पदाथापरिज्ञानादयं वाक्या्थानव बोधस्ते । 
पुरूषः -- तदवबोधाय भगवानुपायमाक्ञापयतु । 
विवेकः -- अयसुच्यते - 

एषोऽस्मीति विविच्य नेति पदतथित्तेन सार्ध कृते 
त््वानां विख्ये चिदात्मनि परिज्ञाते त्वमर्थे पुनः । 

शरुत्वा तत्तमलीति बाधितभवध्वान्तं सदात्मप्रभं 
दान्तं ञ्योतिरनन्तमन्तरुदितानन्दं समुद्योतते ॥ २७॥ 

[1 

उपनिषदुक्ताथासम्परतिपत्तिरेव नं केवलं, किन्तु विपरीतार्थप्रतिपरत्ति- 
रप्यस्तीत्याह - अबच््छिन्नस्येत्यादिना ॥ २६ ॥ 

पदाथो.परि)न्ञामादिति देतु: पदाथबोधो दि वाक्याथीवग- 
तैरिति न्यायात् पदाथविवेकः कतंम्य इत्यथः ॥ 

एषोऽस्मीति । चिदात्मनि त्वमर्थं प्रिन्ाते सतीत्यन्वयः । 
त्तानां शरीरेन्द्रियलक्षणानाम् । विविच्य विचारेण परितः प्रवृत्तेन नेति 
नेतीति देदमारभ्याहङ्कारपयंन्तस्य त्वंपदवाच्यस्यानात्मतया निराकरणे 
त्वपदरक्प्रत्यम्वस्तर्न्यवगते सतीत्यथैः । पृनःशब्दात् ततदवाच्ये च 
जगत्कारणे सधैञ्ञत्वपारोक्षयादिपरिदारेण केवरि ् रुपेऽवगते सतीत्यथैः । 
ततः किमिति, तदाह -- श्रत्वा तत्वमसीत्यादिना । कृतपदाथविवेकस्य खलु 
पुरुषस्य परदेवतागुरभरसादठन्धतत्वमादिमहावाक्यश्रवणजनितसम्यगज्ञाः 
नेन बापितमवध्वान्तं भवः संसारः; ष्वान्तमह्खानं, काय॑कारणेप्रपञ्चटक्षण- 
मज्ञाने बाधितं यथा भवति तथा प्रत्यगात्मानर्न्ददितीयतरश्चापरोक्षयं भव 
तीत्यथः । उक्तं च- 

(1 1 =, 
1 

१. मपरं किःख.ग. घ. ड.पाठः. २, रस्यास्ती' स. ग. ड. एाटः 

३. पक्षणप्र' ख. घ. पाठः. ४. न्युपगः ख.ग. पाठः. ५. "णलश्चणप्रपञ्चरूपमः ङ, 
पाठः, ६. “भ्द्नरद्या' घ. पाठः. 
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२०७ प्गोषवन्दरोदये सव्याख्ये 
पुरुषः -- (सानन्द रुतमथ परिभावयति ।) 

(ततः प्रविशति निदिध्यासनम् |) 

निदिध्यासनम् -- आदिष्टोऽस्मि भगवत्या विष्णुभ- 
क्त्या । यथा -- निमूढमस्मदभिप्रायमुपनिषद् विवेकेन सह 
घोधयितव्या । त्वया च पुरषेण वस्तव्यमिति । (विगेक्य) एषा 

देवी विवेकपुरूषार्भ्यां सह नातिदूरे वतते । यावदुपक्त्पामि । 
(उपसत्य उपनिषदं प्रति जनान्तिकम् ) देव्या विष्णुभक्त्या समादि- 
टम् । यथा -- सङ्कल्पयोनयो देवता भवन्ति। मया च समा- 
धानेन विदितं, तथा भापन्नसत्त्रा भवतीति । तत्र च कूर- 

"“त्वंपदाथविवेके हि पाणावपिंतबित्ववत् । 
वाक्यार्थो व्यज्यते चैव केव्टाहपदार्थता ॥" 

इति ॥ २७॥ 
अधुना महावाक्यश्रवणजनितसम्यगज्ञानमनुसन्धत्त इत्याह - 

सानन्दभित्यादिना । श्रुतार्थपरिभावनं नामाचायसमीपे स्थित्वा वेदा- 
न्तवाक्यानां शक्तितात्मयनिरूपणम् । तदनन्तरं वस्तुनिष्ठवाक्यापेक्षितया 
तज्जतवात् तत्वात् तदनत्वादित्यादिकया परितः ्रवृत्तया युक्त्या श्चुता 
थस्य सम्भावर्नोभावना मननमित्यथेः ॥। 

अथ मननोपदृदितवाक्या्थविषयस्थिरीभावरूपनिदिष्यासनप्रवृतति- 
माह - ततः प्रवित्राति निदिध्यासनभित्यादिना । 

जनान्तिकम् एकान्तस्थलम् । 
धव्रिपताकं करं कृ टव यच्चान्यस्य मनोगतम् । 
कृथयत्यप्रकाश्चं तु तञ्जनान्तिकसुच्यते ॥'" 

इति 1 विविक्तस्थठे मामाहूयामुम्थैमुपदिष्टवती देवीत्यथः । किं तदिति 
तदाह - सङ्कल्पयोनय इत्यादिना । सङ्कस्योनयः सङ्कल्पिदिकाः 

१, ̀  न्डानुमवादिह, २. म्यौरोचनं तावच्छूवणं त”, ३. (नादिुदधिभरापडं 'यौखरोचनं तावच्छवणं त”, ३. नादिनबुद्धिभ्रापष 

मनसः संपादयतीति । भयः क, पाठः. 



वष्ठोऽङ्कः । २०५ 

सवा विद्या नाम कन्या त्वदुद्रे बत॑ते प्रबोधचन्द्र थ | तत्र 
विद्यां सङ्कषणविद्यया मनसि सङ्कामयिष्यसि । प्रबोधचन्दरं 
पुरुषे समप्यं वत्सविवेकेन सह् मत्समीपमागमिष्यसीति । 

उपनिषत् - यदादि्चति महादेवी । (इति विवेकमादाय 
निष्कान्ता ।) 

निदिध्यासनम् -- (पुरुषं भविराति ।) 
पुरुषः -- (ध्यानं नाटयति |) 

। (गेपथ्य) 

आश्चयैमाश्र्यम् । 
उदहामद्यतिदामभिस्तडिदिव प्रयोतयन्ती दिक्च 

प्रत्यग्रस्फुटदुत्कटास्थि मनसो निर्भिय वक्षःस्थलम् । 
म 0 न 9 ~~-~~----------~+ “~~~ 0 = ~~ 0 १ 

स्पेन । ध्यानेनेति यावत् । आपन्नसस्वा अन्त्वत्नीत्य्थः । विचायः 
कूरससवता नाम ॒द्युमणिद्युतिवत् स्वोदथसमसमयमेव ध्वान्ततत्का्स्य 
निदयमेव षस्मरत्वम् । एवं स्थिते शाक्तेतासर्यपयालोचनारक्षणयोनि- 
दारा सङ्कल्पलक्षणाकषणविद्यया सा कन्या मनसि सम्पादनीयेत्याह - 
सङ्कषणविद्ययेत्यादिना । तत्र॒ विचाया मनि सङ्कमणं नाम वाक्यभव- 
णाद् ब्रह्माकरारबोधे बुद्धिवृयुसत्तिर्भ्यते ॥ 

यदादिश्नि षषटादेयीति । परमेश्वयी महादेव्या यत् सङ्क 
सिपितं तत् तथा कृतेत्यर्थः ॥ 

निदिध्यासः परुषं प्रयिचालीति । एवमाचायैसममीपे स्थिता 
वदान्तमहावाक्यात् श्वतं उदनुकूटयुक्तिभिः सम्यङ्मतं च वस्तु एवमेव 
नन्यथति नणयेन उक्तः पुर इव्यथः ॥ 

पुरुषस्य ध्याननटनं नाम, विजातीयग्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्यय- 
प्रवाहकरणं हि ध्यानं, तद् भावयतीदयथंः ॥ 

आायमिति ¦ अहो विष्णुभक्तः प्रसादविलसितमित्यथेः । 
__ निरिध्यासनं नाय्यतीव्युक्तं, तदेव दरयति -- उदामेयादिना। 

१ "ेद्धनु" क. ग. पाठः, २, द्धिष्रबर, ३. पेवे'म. पाठः. ४, 

'नोकठिः पुः क. ठ, पाठः, ५. भ्यः । तदे' ग. वाठः. 
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९०६ प्रोधचन्द्रोदय सव्याय 

कन्येयं सहसा समं परिकरैर्मोहं ग्रसन्ती मज- 
त्यन्तधीनसुपेति चैष पुरुषः श्रीमान् भबोघोद्यः ॥ २८। 

(ततः प्रविडति प्रमोधचन्द्रः ।) 

परषोधचन्द्रः - 
किं व्याप्तं किमपोहितं किमुदितं किं वा समुत्सारितं 

स्यूत किं नु विखायितं नु किमिदं किञ्चिन्न वा किञ्चन 

उपनिषत्मसादान्मनःसकान्मनःप्रसादादुतद्यमानबाधेद्धा बुद्धिभृत्तिरिः 
कन्यत्युच्यते । सा सहसेव स्वोसत्तिमात्रेण परिकरः कार्यवरगेः सह मो 
ग्रसन्ती विनाद्रायन्ती स्वनिमित्तमिदामपि सलिरविलोरितकतकरजावः 

स्वयमेव ग्रसन्ती भजत्यन्तधौनं विर्यं वहतीलयथः । पनरपि किं कृत्वेति 
तदाह - निभिद्येति। प्रयग्र इतययभिनव उच्यते । अभिनवस्फुटत् । उत्कः 
दृढतरम् । इदं क्रियाविशेषणम् । सषटितित्रव्यद्द्ढास्थि यथा भवति तथा 
मनसो वक्षःस्थरम् । मनःशब्देन हृदयमुच्यते | हृदयग्रन्थि निर्भियेव्यर्थः 
पुनरपि कीट्री सेदयाशाङ्कायां विरिनष्टि-- उद्दामेलयादिना । उद्दाम 
रुत्कटः स्वयंप्रकाराचेतन्यदयुतिसन्दोदैः । दिश इत्युपरक्षणं, `श्रह्मवेः 
स्वम्” इत्येवमाकारेण अखण्डबरह्म प्रकाश्चयन्तीत्यथः । एवं तावत् 

'“त॒त्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । 
अविद्या सह कार्यण नासीदस्ति भविष्यति ।।' 

इति न्यायाद् बोधेद्धा ब्रह्माकारबोधवृत्तिटक्षणा कन्या स्वविरोध्यद्खागे 
तत्कार्य च निरस्य स्वयमपि ब्रह्मभूयं प्रपियभाणि ¦! अधुना तु बुद्धि 
वृत्तिफरकारूढचेतन्यलक्षणफठस्वरूपं दीयति -- उपेति चेष पुरु 
इत्यादिना ॥ २८ ॥ 

अथ फटप्रवृतिप्रकारमेवषिदयति - ततः प्रविशति भबोध 
व्वन्द्र इत्यादिना । अरेषानथनिरासकतवाद् निरतिश्चयानन्दाविमीवकत्वा 
चन्द्रवत् प्रषोषचन्द्रः ॥ 

१, ज्ञादु' क. ग. पाठः. २, स्वोद्यम।' क. पाठः. ३. ध्यं चटती ग, 

भ्ये भ्यादधती" क. पाडः, ४. भ्वं.खमन्ततःइ"्ख. च. पाठः. ५. पक्यार्थ्च' ष 
पःठः. ६. ग्ट" ख. घ, पाटः. 



बष्ठोऽङ्ः । २०७ 

यस्मिन्नभ्युदिते वितर्कपदवी नैवं समारोहति 
त्रैरोक्यं सहजप्रकारादछितं सोऽहं प्रबोधोदयः॥ २९॥ 

(परकिम्य) एष पुरुषः । यावदुपसपामि । (उपल) भग- 
षन् | प्रबोधचन्द्रोऽहमभिवादये। 

पुरुषः -- (साहादम्) एहि पुत्र ! परिष्वजस्व माम्, 
परवोधचन्द्रः -- (तथा करोति ।) 

पुरुषः -- (अलिङ्गय सानन्दम्) अहो ! विषटिततिभिरपटलं 

संजातम् । तथाहि - 

मोहान्धकारमवधूय विकल्पनिद्रा- 
मुन्मथ्य कोऽप्यजनि बोधतुषाररष्मिः । 

किं व्याप्तं किं विषयीकृतम् । किमपोरितं किमपहस्तितम् । कि 
मुदितं किमुखन्नम् । किं वा समुत्सारितं किं वा विनाशितम् । स्यूतं कि तु 
अनुगतं किं नु । विलायितं किं विलयं प्राप्तं किम् । किमिदं परिदिद्यमानं 
कीरक्षम् । किंचित् किमस्ति। न वा किंचन किंवा नास्ति किन्चदपि। 
इलयेवमादि विचिकित्सासर्णिं न प्राभरोति । त्रेरोक्यं प्रपन्चः । यस्मिन् 
मयि सम्यगृज्ञाने समुखन्ने सोऽदं फएटरूपः प्रबोपचन्द्रं इयथः ॥ २९ ॥ 

अहो विधरिततिभ्िरपटलमिति । विष्णुमक्तिमरषादाद् 
निवृद्धशेषानथनिरतिशयानन्दं ब्रदयेवादमासमियर्थः । 

तक्षन द्कयति - मोहान्कारमित्यादिना । मोह एवान्ध- 
कार मोहान्भक्यरः, तम् । अवधूय श्रपहाय । विकल्पः संशयः । 
वस्तवैनिर्णयरूपस्वाजनिद्रावजनिद्रा ताम् । उन्मभ्य उन्मूल्य ¦ कोऽगरीख्न- 
ानपमोनरः । भजनि सन्जातः । भोधतुषारसष्विः सम्यद््लामदिम- 

[न 
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$. गोदः ६ ३. श्छुनिणेयाकप' इ. घ. पाडः. 



२०८ परयोधचन्द्रोदये सन्याष्ये 

श्रदाविवेकमतिश्चान्तियमादि येन 

विष्ण्वात्मकं स्फुरति विष्णुरह स एषः ॥ ३० ॥ 

सवथा कूतद्रत्योऽस्मि भगवत्या विष्णुभक्ते प्रसा- 
दात् । सोऽहं - 

सङ्गन केनचिदुपेत्य कमप्थपृच्छन् 
गच्छन्नतर्कितफङं विदिशं दिशं वा। 

शान्ती व्यपेतभयरोककषायमोहः 
सायं गह मनिरहं भवितास्मि सदयः ॥ ३१ ॥ 

(ततः प्रविरति विष्णुभक्तिः ।) 

विष्णुभक्तिः--(सदषेमुपरत्य) चिरेण खल्वस्माकं सम्पन्नाः 
सवै मनोरथाः । येन प्ररान्ताराति मवन्तमवखोकयामि । 

; । येन प्रबोधचन्द्रेण । श्रद्धाविवेकमतिञ्ान्तियमादिप्रपञ्चः, सवं 
विष्ण्वात्मकं स्फुरति प्रतीयते । सवे विष्णुरियवगतम् । स परमात्मा 
एष अपरोक्षः। स पएषोऽदभिति फएरस्थितिसिर्थः ॥ २० ॥ 

एवमुत्पन्नसम्यगेद शेन स्य।खिककमदादात् सयः शरीरपातप्रसङ्गं परि- 
ह्र नारन्धकर्मवेगबठन ठोकसङ्द्ाथं कञ्चित्कारमवस्थानं द्थीयन् जीव- 
नमुक्तरक्षणमाद् -- सोऽह सदेन कैनचिदिःत्यादिना। सङ्गेन प्रणयेन । 
केनचित् पुरेण सदापेत्य कमप्यथमपृच्छन् अविचारयन् । गच्छन् प्रया- 
स्यन् । भतर्कितफलम् एतस्यां दशि गते एतत् फठं मवतीत्यविचिन्तित- 
फठम् । विदिद्यम उपादिशं द वा यास्यामीत्यथेः । शान्तः स्वस्मादुष- 
रतः। व्यपेतो ग्यपगतो द्वितीयनिमित्तं भयं तज्निमित्तः शोकश्च कषायो रागो 
मोदश्च यस्य मम सोऽहं व्यपेतभयशोककषायमोदः । महाप्रस्थानं परि- 
हरति - सायं गृह ६ति । पसिपूणतक्तस्य मननान्ुनिभवितास्मि । आञ्च- 
दीरपातमेवं कियत इत्यथः ॥ ३१ ॥ 

एवमुक्तविधजीवन्युक्तमभिटठक्ष्य सम्यगदशेनलक्षणा विष्णुमक्तेः 
प्रवतत इत्याद - ततः परविद्राति विष्णुभक्तिरित्यादिना । मनो- 
रथपूतिमेव दशयति - येन प्रश्ान्तारातिमित्यादिना । येन॒ यस्मात् 

4१ षइप्राप्तिस्थि' खरग भर पाडः, २. बगङ्ञानः ग. पाठः+ 



किऽहैः | २०९ 

पुरुषः -- देव्या विष्णुभक्ते; प्रसादीत् किं नामि दुष्क- 
रम् । (हति पादयोः पतति ।) 

विष्णुभक्तिः -- (ुपरलापयति, उति वत्स ! । किते 
भूयः पि्युपहरामि । 

पुरुषः -- किमतः परमपि प्रियमस्ति । यतः -- 

पूरव तावद् विवेकप्रमुखनिजबटेनिरजिते सानुबन्धे 
मोहेऽस्माकं रारो तदनु समुदिते हन्त वैराग्ययोगे । 

शान्तिश्रद्धादियत्नाव पुनरूपनिषदा साधितात् सम््रयोगा- 
द्स्माभिस्त्वतस्मसादाद् धुवमयमधुना रन्ध एव प्रबोधः॥ 

संसारापारसिन्धुष्ठवकुशरमहाक्णधारे मुरार 
भक्तिमुक्तेः परा सा भ्रसरतु जननी सार्वकालं जनस्य। 

किञ्चान्यत् स्वप्रकाशे परतरममट्ज्योतिरानन्दसान्दरं 
शान्तात्मानो मुनीन्द्राः प्रमुदितमनसः सन्ततं भावयन्तु ॥ 

परशान्तारातिरगमद् विवेकः कृतकृत्यताम् । 
नीरजस्के सदानन्द पदे चाहं निवेरितः॥ ३४॥ 

प्कर्षणोन्मूकितमोहादिरक्षणारातिं भवन्तं पएणोनन्दरूपं परयामि, तस्मात् 
परम्पूणो मे मनोरथा इत्यथः ॥ | 

मीरजस्क निवृत्तानथं । सदानन्दे परमात्मपदे । निवेशितः अभि- 
षेचितः । यस्मात् सदविवेकस्य मम कृतं कृत्यं प्राप्तं प्रापणीयं , तस्मा- 
दतैःपरं राध्यं नास्तीव्य्थः ॥ ३४ ॥ 
व
ि
प
ी
 

मीर
 

गक ४ काण 

१, (पेनिजक्पः छ, ख. ध.पाठः २, प्तःप्रा) ग. पारः, 



२१० प्रोषचन्द्रोदये सन्याष्ये षष्ठोऽङः | 

तथापीदमस्तु ~ 
(भरतबाक्यम् |) 

पजैन्योऽस्मिन् जगति महती वृष्टिमिष्टां विधत्तां 
राजानः क्ष्मां गलितविविधोपष्ठवां पाख्यन्तु । 

तत्वोन्मेषापहततमसस्तत्मसादान्महान्तः 

संसारान्धि विषयममतातङ्गप ङ तरन्तु ॥ ३५ ॥ 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 

इति शीङृष्णमिश्रविराचिते प्रबोधचन्द्रोदयनानि नारके 

जीवन्सुक्तिनौम ष्ठोऽङः ॥ 

ककन केकिने १४ क 0 ̂, 7 ८५ ९ 7, 1 
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यद्यप्येवं भगवत्याः प्रसादेन करतक्रत्य एवाहं , तथापि प्रत्यक्षद्टा 
देवता सम्परसन्ना वरमदातुं नादैती'ति वचनात् किद्थ समथय इत्या- 
ह - तथापीदमस्त्वित्यारिना। 

इदानीं प्राथनाप्रकासखदरीनेन नाटकाथसुपसंहरन् आशीवोदटक्षणं 
मङ्गं सम्पादयति - पजन्योऽस्मिन्नित्यादिना । इष्टामभिठषिताम् । 
गङितविविपोपषवां प्रभ्रष्टारषानर्थाम् । त्वससादात् तव भगवत्याः प्रसा- 
दात् अनुग्रहात् । महान्तः सज्जनाः त्वापरोक्षयेणापहततमस्तोमावटीकाः 
दुरुच्े्ादम्ममामिमानव्याधिजम्बाटनिकुरुम्बाकुठं संसाराभ्धि तरन्तु देव्याः 
्रसादादिलयथेः ॥ ३५॥ 

नापरिखिमाधिं द्यति - निष्कान्तः सवे इति ॥ 
इति भीमत्परमर्हपपीरवाजकश्ीमदप्रकारातीषेभगवतपूञ्यपादश्िष्येण 

शोविन्दाभृतभगवता शते नारकामरणे षष्ठोऽङ्कः ॥ 

धमं अवात् ॥ 
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